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 رقابین اک ایبؿ : ابب

 روسؽ اہلل یک رقابوینں اک ذرک

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یک رقابوینں اک ذرک

     1    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی جَـیم، محنس بً بظار، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىٔي أَبٔی ح و َحسَّ یٔمُّ َحسَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ َبُة ًُ جَ َحسَّ ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ

ِّی  ه ـَ ٌَ ُي َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ىَئِن َسنٔ َِٜبَظئِن أَِمَلَحئِن أَِْقَ ٔ ب

ِس َرأَیُِتُط یَِذبَُح بَٔيسٔ  َ٘ ِّرُ َوَل َٜب احٔضَٔناَوُيَشیمِّ َویُ َٔ ًَلَی ٔػ َسَمطُ  َٗ ا  ٌّ ٔ َوأؿ  ظ

ی، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

 ھض
چ

رصن نب یلع 

ِ اہللِ
ِ
 

 ےتہک افر ںیم ےن داھکی  فملس دف ایسہ، دیفس رگن ےلم وہےئ گنیس دار ڈنیموھں یک رقابین رکےت ےھت افر ذحب ےک فتق ِب
ُ
 َ
اَہللُ اَک 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ولہپ رپ اپؤں رھک رک اےنپ اہھت ےس ذحب رک رےہ ےھت۔

ی، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

م

 

 ھض
چ

 رصن نب یلع 

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یک رقابوینں اک ذرک



 

 

     2    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، محنس بً اسحاٚ، یزیس بً ابی حبيب، ابی ًياغ زرقی، حرضت جابز بً  :  راوی

 هَّللًبسا

ًٔ أَ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَيَّإغ َحسَّ ًِ أَبٔی  ًَ بٔی َحبٔيٕب 

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  ی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َؿهَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ِّی الزَُّرقٔیِّ  ٔن َضُضَنا إ اَل حٔيَن َوجَّ َ٘ َٓ َِٜبَظئِن  ٔ َه یَِوَو ًٔيٕس ب طٔ َوَسلَّ

ٌَّ َػََلتٔی َونُُشکٔی ٔ ٛٔيَن إ ًِ اِلُنِْشٔ ا َوَما أَىَا ٔم ّٔ َنَوأت َواِْلَِرَق َحئي ََطَ الشَّ َٓ ِضُت َوِجهَٔی لٔلَّٔذی  َوَمِحَياَی َوَمَناتٔی ِهَّلِل َربِّ  َوجَّ

اَلنٔيَن ََل َشٔ  ٌَ تٔطٔ اِل ٕس َوأُمَّ ًِ ُمَحنَّ ًَ ُل اِلُنِشلٔنٔيَن اللَُّضهَّ ٔمِيَک َوَلَک   یَک َلُط َوبَٔذلَٔک أُٔمزُِت َوأَىَا أَوَّ

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب ایب بیبح، ایب ایعش زریق، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک 

فآہل فملس ےن دیع ےک رفز دف ڈنیموھں یک رقابین دی۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہلبق رف ایک وت ہی روسؽ یلص اہلل ہیلع 
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ِِة ںیم ےن  وسک وہ رک اانپ ہرہہ اس ذات یک رطػ اْْل

 

مَّت

فر ںیم رشک رکےن فاولں ںیم ےس ںیہن وہں ۔ البہبش ریمی امنز، رقابین، زدنیگ افر ومت رکایل سج ےن آامسؿ ف زنیم وک دیپا رفامای ا

امتؾ اہجونں ےک رپفرداگر اہلل ےک ےیل ےہ۔ اہلل اک وکیئ رشکی ںیہن، ایس اک ےھجم مکح دای ایگ افر ںیم بس ےس ےلہپ االسؾ الےن فاال 

 راض ےک ےیل ےہ دمحم افر اؿ یک اتم یک رطػ ےس۔وہں۔ اے اہلل! ہی رقابین آپ یک اطع ےس ےہ افر آپ یہ یک 

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب ایب بیبح، ایب ایعش زریق، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اک ایبؿرقابین  :   ابب

 روسؽ اہلل یک رقابوینں اک ذرک

     3    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

محنس بً یحٌٰي، ًبسالززاٚ، سٔياٌ ثوری، ًبساهَّلل بً محنس بً ً٘يل، ابی سلنہ، ًائظہ حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہ

ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ِورٔیُّ  ٌُ الثَّ َيا ِٔ ٚٔ أَىَِبأَىَا ُس ا ِبُس الزَّزَّ ًَ 

َِّی  ه ـَ ٌِ ُي ٌَ إَٔذا أََراَز أَ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ َ ًَائَٔظَة َو ًَٔويَنئِن َسنٔيَيئِن اِطت ِبَظئِن  َٛ َری 

ِوحٔئس َوَطضَٔس َلطُ  ًِ َطضَٔس ِهَّلِل بٔالتَّ تٔطٔ لَٔن ًِ أُمَّ ًَ ََٓذبََح أََحَسصَُنا  ىَئِن أَِمَلَحئِن َمِوُجوئَئِن  ًِ أَِْقَ ًَ  َ ََ ِْ ْٔ َوَذبََح ا  بٔاِلَبََل

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٕس َػل ًِ آٔل ُمَحنَّ ًَ ٕس َو  َوَسلََّه  ُمَحنَّ

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وثری، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، ایب ہملس، اعہشئ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رقابین اک ارادہ رفامےت وت دف سبے ومےٹ گنیس دار، دیفس فایسہ رگن ےک یصخ ڈنیمےھ 

۔ اؿ ںیم ےس اکی اینپ اتم ےک اؿ ارفاد یک رطػ ےس ذحب رکےت وج اہلل ےک اکی وہےن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  رخدیےت

 فملس ےک ااکحامت اچنہپےن یک اہشدت دںی افر دفرسی اینپ رطػ ےس افر اینپ آؽ یک رطػ ےس ذحب رکےت۔

  دمحم نب لیقع، ایب ہملس، اعہشئ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وثری، دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 رقابین رکان فابج ےہ ای ںیہن ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین رکان فابج ےہ ای ںیہن ؟

     4    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، زیس بً حباب، ًبساهَّلل بً ًياغ، ًبسالزحنً ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًَ ًَيَّإغ   ًُ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ



 

 

ًَّ ُمَؼَلَّ  بَ ََل َيِْقَ َٓ حِّ  ـَ ْة َوَلِه ُي ٌَ ٌَ َلُط َس ًِ کَا اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل  ىَاأَ

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک  اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دبعاہلل نب ایعش، دبعارلنمح ارعج، رضحت

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وک فتعس وہ رھپ یھب فہ رقابین ہن رکے وت فہ امہری دیعاگہ ےک رقبی یھب ہن آےئ۔

 ہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دبعاہلل نب ایعش، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین رکان فابج ےہ ای ںیہن ؟

     5    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، حرضت محنس بً سيریً رحنة اهَّلل ًليہہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، ابً ًوٌ :  راوی

 َٗ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌٕ ِو ًَ  ًُ ثََيا ابِ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَ ًَُنَز  اَل َسأَِلُت ابِ

َّی ی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َؿهَّ َٗ َحایَا أََوأجَبْة هَٔی  َـّ ثََيا  ال يَُّة َحسَّ ٔ َوَجزَِت بٔطٔ الشُّ سٔظ ٌِ ًِ َب ٌَ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه َواِلُنِشلُٔنو ًَ اهَّللُ 

ًُ ُسحَ  ثََيا َجَبَلُة بِ ًُ أَِركَاَة َحسَّ اُد بِ ثََيا اِلَححَّ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ًَ ًَُنزَ صَٔظاُو بِ اَل َسأَِلُت ابِ َٗ ِيٕه 

 َذََکَ ٔمِثَلُط َسَواّئ َٓ 

 اہلل ہیلع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسان انب رمع ریض اہلل امہنع 

 

مة
چ
اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب وعؿ، رضحت دمحم نب ریسنی ر

ر آپ یلص اہلل ہیلع ےس رقابین ےک قلعتم درایتف ایک ہک ایک ہی فابج ےہ؟ رفامای اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین یک اف

 فآہل فملس ےک دعب الہ االسؾ رقابین رکےت رےہ افر یہی رطہقی اجری وہا۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 اہلل ہیلع :  رافی

 

مة
چ
 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب وعؿ، رضحت دمحم نب ریسنی ر

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



 

 

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین رکان فابج ےہ ای ںیہن ؟

     6    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاذ بً مٌاذ، ابً ًوٌ، ابورملہ، حرضت مديٕ بً سليه رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ُ ثََيا أَب ٕٔ َحسَّ ًِ ٔمِدَي ًَ اَل أَىَِبأَىَا أَبُو َرِمَلَة  َٗ  ٌٕ ِو ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ اذٕ  ٌَ ًُ ُم اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ يَّا  و برَِکٔ بِ ُٛ اَل  َٗ ًٔ ُسَلِيٕه  بِ

 ٔ اَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إ َ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ َه بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا ًِٔيَس الئَّييِّ َػل ّٓ ُٗو ًَتٔيَرّة َو ّة َو ٕ أُِؿحٔيَّ ًَاو ًَلَی کُلِّ أَصِٔل بَِيٕت فٔی کُلِّ   ٌَّ

يَضا اليَّاُض الزََّجبٔيَّةَ  تٔيَرةُ هَٔی الًَّٔي ُيَشنِّ ٌَ ٌَ َما اِل  أََتِسُرو

ف نب میلس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ رعہف ےک

 

ن

 

خ
م

دؿ یبن یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، انب وعؿ، اوبرہلم، رضحت 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی یہ فوقػ ےیک وہےئ ےھت ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ! رہ رھگ فاولں رپ رہ اسؽ 

 ر ہ ایک ےہ؟ فیہ ےسج ولگ رہیبح ےتہک ںیہ ۔
ی

 

عت

 ر ہ فابج ےہ۔ ںیہمت ولعمؾ ےہ 
ی

 

عت

 اکی رقابین افر اکی 

ف نب میلس ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ :  رافی

 

ن

 

خ
م

 نب اعمذ، انب وعؿ، اوبرہلم، رضحت 

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

  

 رقابین اک وثاب

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک وثاب

     7    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ًبساهَّلل بً ىآٍ، ابومثىي، ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ثَىٔي أَبُو اِلنُ  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ ىَآ ًَِبُس اهَّللٔ ابِ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٔ َحسَّ ًِ صَٔظاو ًَ َّي  ًِ أَبٔيطٔ  َثى ًَ َوَة  ًٔ رُعِ بِ

ًََنَّل أََحبَّ  ًُ آَزَو یَِوَو اليَِّْحٔ  ًَنَٔل ابِ اَل َما  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ةٔ َزوٕ ًَ َٗ ًِ صَٔزا َّ َوَجلَّ ٔم ًَز ٔیَی اهَّللٔ   إ

وىَٔضا ِتٔی یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ بُْٔقُ َُّط َلَيأ ًَلَی  َوإٔى  ٍَ َ٘ ٌِ َي َ ِبَل أ َٗ  ٌٕ َّ َوَجلَّ بَٔنکَا ًَز ًِ اهَّللٔ  ٍُ ٔم َ٘ َو َلَي ٌَّ السَّ ٔ ارَٔصا َوإ ٌَ َوأَِهََلَٓٔضا َوأَِط

ّشا ِٔ ٔليبُوا بَٔضا َن َٓ  اِْلَِرٔق 

اتی ےہ ہک یبن یلص دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب انعف، اوبینثم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رف

ایقتم  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دس ذی اہجحل وک انب آدؾ وکیئ ااسی لمع ںیہن رکات وج اہلل وک وخؿ اہبےن ےس زایدہ دنسپدیہ وہ افر رفز

احلص رکاتیل رقابین اک اجونر وگنیسں، رھکفں افر ابولں تیمس ک ش وہاگ افر وخؿ زنیم رپ رگےن ےس لبق اہلل ےک اہں اقمؾ وبقتیل 

 ےہ۔ اس ےیل وخش دیل ےس رقابین ایک رکف۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، دبعاہلل نب انعف، اوبینثم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ابین اک ایبؿرق :   ابب

 رقابین اک وثاب

     8    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، آزو بً ابی ایاض، سَلو بً مشٜين، ًائذ اهَّلل ، ابی زاؤز، حرضت زیس بً ارٗه رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ

ََلنٔیُّ َحسَّ  َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َزاُوَز َحسَّ ًَ ًَائُٔذ اهَّللٔ  ثََيا  ٜٔيٕن َحسَّ ًُ ٔمِش ُو بِ ثََيا َسَلَّ ًُ أَبٔی إٔیَإض َحسَّ ثََيا آَزُو بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما صَذٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أَِػَحاُب َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َه  َٗ ًٔ أَِر ًِ َزیِٔس بِ اَل ُسيَُّة أَبٔيُِٜه ظٔ اِْلََؿاؤیُّ ًَ َٗ



 

 

ُٖ َیا َرُسوَل اهَّللٔ و الؼُّ َٓ الُوا  َٗ ٕ َحَشَيْة  َزة ٌَ اَل بٔکُلِّ َط َٗ َنا َلَيا ٓٔيَضا َیا َرُسوَل اهَّللٔ  َٓ الُوا  َٗ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ٕ ٔم َزة ٌَ اَل بٔکُلِّ َط َٗ  

ٖٔ َحَشَيْة  و  الؼُّ

ذئ اہلل ، ایب داؤد، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل دمحم نب فلخ القسعین، آدؾ نب ایب اایس، السؾ نب نیکسم، اع

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ہی رقاباینں ایک ںیہ ؟ رفامای اہمترے فادل اربامیہ یک 

 دبہل یکین۔ رعض ایک افر افؿ ںیم ؟ رفامای افؿ ےک رہ ابؽ تنس ںیہ۔ اوہنں ےن رعض ایک اؿ ںیم ںیمہ ایک ےلم اگ ؟ رفامای رہ ابؽ ےک

 ےک دبہل )یھب( یکین۔

 دمحم نب فلخ القسعین، آدؾ نب ایب اایس، السؾ نب نیکسم، اعذئ اہلل ، ایب داؤد، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےسیک اجونر یک رقابین بحتسم ےہ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ےسیک اجونر یک رقابین بحتسم ےہ؟

     9    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہمحنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، حٔؽ بً ُياث، جٌرف بً محنس، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل ًي :  راوی

ًِ أَبٔي ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًُ َُٔيإث  ُِٔؽ بِ ثََيا َح ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ی َحسَّ اَل َؿهَّ َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ طٔ 

ٔحيٕل یَأِکُُل فٔی َسَوا َٓ  ٌَ َِٜبٕع أَِْقَ ٔ َه ب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٕ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٕ َوَیِيُوزُ فٔی َسَواز  زٕ َویَِنٔشي فٔی َسَواز

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

 ۔ اپؤں افر آںیھکن ایسہ ںیھت ہیلع فآہل فملس ےن وگنیسں فاےل رن ڈنیمےھ یک رقابین دی سج اک ہنم،



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ےسیک اجونر یک رقابین بحتسم ےہ؟

     10    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، محنس بً طٌيب، سٌيس بً ًبسالٌزیز، حرضت یوىص بً ميرسہ :  راوی

 ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ٌٔيُس بِ ِيٕب أَِخبََرنٔی َس ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َ  َحسَّ ث ًٔ َحسَّ َة بِ ًُ َمِيرَسَ َيا یُوىُُص بِ

ا ٔیَی ٔشَ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيٕس الزَُّرقٔیِّ َػاحٔٔب َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٍَ أَبٔی َس ِجُت َم َ ََ اَل  َٗ اَل یُوىُُص َحِلَبٕص  َٗ َحایَا  َـّ ٔئ ال

 ٍٔ ٔٔ ََُه َلِيَص بٔاِلُنزَِت ِبٕع أَِز َٛ ٔیَی  ٌٔيٕس إ أََطاَر أَبُو َس َُّط َطبََّضُط بَِٜٔبٔع َرُسؤل  َٓ أَى َٛ ٔ یٔی َصَذا  اَل یٔی اِطتَر َ٘ َٓ ٍٔ فٔی ٔجِشنٔطٔ  ـٔ َوََل اِلُنتَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 دبعارلنمح نب اربامیہ، دمحم نب بیعش، دیعس نب دبعازعلسی، رضحت ویسن نب رسیمہ رفامےت ںیہ ہک ںیم احصیب روسؽ رضحت اوبدیعس

زریق ریض اہلل ہنع ےک اسھت رقابین رخدیےن ایگ وت اوبدیعس ےن اکی ربکتچے ڈنیمےھ یک رطػ ااشرہ ایک وج مسج ںیم ہن تہب افاچن اھت 

 ہن تسپ افر رفامای ہک ریمے ےیل ہی رخدی ول۔ اشدی اوہنں ےن اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڈنیمےھ ےک اشمہب اھجمس۔

 نمح نب اربامیہ، دمحم نب بیعش، دیعس نب دبعازعلسی، رضحت ویسن نب رسیمہدبعارل :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ےسیک اجونر یک رقابین بحتسم ےہ؟



 

 

     11    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليس بً مشله، ابوًائذ سليه بً ًامز، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی

َّطُ َسنٔ  ًَائٕٔذ أَى ثََيا أَبُو  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٕ یُحَ َحسَّ ًَأمز  ًَ ًِ ٍَ ُسَلِيَه بِ ًَ ُث  سِّ

 ِ ُة َوَخي ًٔ اِلُحلَّ َٔ َٜ اَل َخيِرُ اِل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌُ أَبٔی أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیِّ أَ َِٜبُع اِْلَِْقَ َحایَا اِل َـّ  رُ ال

فاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوباعذئ میلس نب اعرم، رضحت اوباامہم ابیلہ ےس ر

 فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی نفک ہی ےہ ہک وجڑا )ازار افر اچدر( وہ افر رتہبنی رقابین وگنیسں فاال ڈنیماھ ےہ۔

 ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوباعذئ میلس نب اعرم، رضحت اوباامہم ابیلہ :  رافی

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

  

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

     12    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً ًبسالوہاب، ٓـل بً موسٰي ، حشين بً واٗس، ًلباء بً احنز، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہناہسیہ  :  راوی

ًِ ًٔلِ  ًَ ًُ َوإٗٔس  ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا اِلُحَشيُِن بِ ُل بِ ـِ َٔ ًَِبسٔ اِلَوصَّأب أَىَِبأَىَا اِل  ًُ ثََيا َصٔسیَُّة بِ ًَ َحسَّ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًٔ أَِحَنَز  ًِ َباَئ بِ

 ِٛ َٓاِطتََر َحرَضَ اِْلَِؿَهی  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َسرَفٕ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ةٕ ابِ ًََْشَ  ًِ ًَ َيا فٔی اِلَحزُورٔ 

ةٕ  ٌَ ًِ َسِب ًَ ةٔ   َواِلَبَْقَ

ت اأء نب ارمح، رکع
ہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ دہہی نب دبعاولاہب، لضف نب ومٰیس ، نیسح نب فادق، عل



 

 

ی( آیئگ وت مہ افٹن ںیم دس افر اگےئ ںیم 

ح

 

ض

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی رفس ںیم ےھت ہک دیع رقابؿ )دیعاال

 است ارفاد رشکی وہےئ۔

ت اأ :  رافی
 ء نب ارمح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنعدہہی نب دبعاولاہب، لضف نب ومٰیس ، نیسح نب فادق، عل

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

     13    یثحس                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً یحٌٰي ، ًبسالززاٚ، مالک بً اىص، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

 ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ  ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍَ َحسَّ ىَا بٔاِلُحَسیِبَٔئة َم اَل ىََْحِ َٗ

ةٕ الئَّييِّ َػ  ٌَ ًِ َسِب ًَ َة  ٕة َواِلَبَْقَ ٌَ ًِ َسِب ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَبَسىََة  َّی اهَّللُ   ل

دمحم نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، امکل نب اسن، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںیہ مہ ےن دحہیبی ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ارفاد یک رطػ ےس رقابؿ یک۔ اسھت افٹن است ارفاد یک رطػ ےس افر اگےئ یھب است

 دمحم نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، امکل نب اسن، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

     14    حسیث                               جلس سوو  :  لسج



 

 

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مشله، اوزاعی، یحٌٰي بً ابوٛثير، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا اِْلَِوَز  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَي بِ ًَ اعٔیُّ 

ٔة اِلَوزَ  ًِ نَٔشائٔطٔ فٔی َححَّ َتَنَز ٔم ًِ ًِ ا ًَنَّ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َذبََح َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًَّ صَُزیَِزَة  ّة بَِيَيُض َٔ َبَْقَ  ا

نب اوبریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک نج ازفاج رہطمات )ریض  ، افزایع، ٰییحیدبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم

 اولداع ںیم رمعہ ایک )رھپ جح ایک ینعی جح عتمت ایک( اؿ یک رطػ ےس اکی اگےئ ذحب یک۔

 

ة
ج 
چ
 اہلل نہنع( ےن 

 ہملس، رضحت اوبرہریہدبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب اوبریثک، اوب :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

     15    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً رسی، ابوبرک بً ًياغ، ًنزو بً ًياغ، ًنزو بً مينوٌ، ابوحارض اززی، حرضت ابً ًباضہياز  :  راوی

 َ ًِ أَبٔی َحارٔضٕ اِْل ًَ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ لَِّت َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ِززٔیِّ 

 ٔ وا اِلَبَْقَ اِْلٔب ٌِ یَِيَْحُ أََمَزصُِه أَ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَلَی   ُل 

انہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، رمعف نب ایعش، رمعف نب ومیمؿ، اوباحرض ازدی، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 مک وہےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب وک اگےئ ذحب رکےن اک مکح دای۔ ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افٹن

 انہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، رمعف نب ایعش، رمعف نب ومیمؿ، اوباحرض ازدی، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ابب افٹن افر اگےئ ےنتک آدویمں یک رطػ ےس اکیف ےہ؟

     16    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنس بً ًنزو بً رسح مرصی، ابوكاہز، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، ًنزہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ثََيا أَ  ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص  ٕ أَىَِبأَىَا ابِ یُّ أَبُو كَاصٔز ٔح اِلنرِٔصٔ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ًَائَٔظَة  ِحَنُس بِ  ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ

لَ  ًَ َّی اهَّللُ  ٕس َػل ًِ آٔل ُمَحنَّ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََْحَ  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ّة َواحَٔسةّ أَ َٔ َبَْقَ ٔة اِلَوَزا  ِيطٔ َوَسلََّه فٔی َححَّ

ادمح نب رمعف نب رسح رصمی، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اولداع ںیم آؽ دمحم یک رطػ ےس اکی اگےئ ذحب یک۔

 

ة
ج 
چ
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ادمح نب رمعف نب رسح رصمی، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رمعہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ینتک رکبایں اکی افٹن ےک ربارب وہیت ںیہ ؟

 ؿرقابین اک ایب :   ابب

 ینتک رکبایں اکی افٹن ےک ربارب وہیت ںیہ ؟

     17    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً مٌنز، محنس بً برک بزسانی، ابً جزیخ، ًلاء، َاسانی، حرضت ابً ًباض :  راوی

ًُ برَِکٕ الِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًُ َم ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ اَسانٔیُّ  ًََلاْئ اِلُُخَ اَل  َٗ اَل  َٗ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ بُرَِسانٔیُّ َحسَّ

ًَلَیَّ بََسىَّة َوأَىَا ُمورٔسْ بَٔضا َوََل   ٌَّ ٔ اَل إ َ٘ َٓ َه أََتاُظ َرُجْل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل أََمَزظُ أَ َٓ أَِطتَرَٔیَضا  َٓ َّی  أَٔجُسَصا  الئَّييُّ َػل



 

 

 ًَّ َيِذبََحُض َٓ ٍَ ٔطَياظٕ  ََ َسِب ٌِ یَبَِتا ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ  اهَّللُ 

دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب رباسین، انب رججی، اطعء، رخااسین، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ے ذہم اکی افٹن ےہ افر ںیم امیل اابتعر ےس رخدی رپ فتعس راتھک وہں نکیل دختم ںیم اکی رمد احرض وہا افر رعض ایک ہک ریم

 افٹن اتلم یہ ںیہن ہک رخدیفں۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای است رکبایں رخدی رک ذحب رک دف۔

 دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب رباسین، انب رججی، اطعء، رخااسین، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ینتک رکبایں اکی افٹن ےک ربارب وہیت ںیہ ؟

     18    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ی، سٌيس بً مرسوٚ، حشين بً ًلی، زائسہ، سٌيس بً مرسوٚ، ابوَکیب، محاربی، ًبسالزحيه، سٔياٌ ثور :  راوی

 ًبایہ حرضت رآٍ بً خسیخ

ًٔ َمرِسُ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ِورٔیِّ  ٌَ الثَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًَِبُس الزَّحٔئه  ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َو یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًُ َحسَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ٕٚ و َحسَّ و

ًِ َزائَٔس  ًَ َّ ًَلٓٔیٕ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًٔ َخٔسیٕخ  ٍٔ بِ ٔ ًِ َرآ ًَ َة  ًَ ا َٓ ًٔ رٔ ًََبایََة بِ  ًِ ًَ  ٕٚ و ًٔ َمرِسُ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ی اهَّللُ َة 

َٓأَُِلَ  ِوُو  َ٘ حَٔل اِل ٌَ َٓ ََُيّنا  أََػبَِيا إٔبَّٔل َو َٓ ًِ تَٔضاَمَة  ٔة ٔم َٔ ًُ بٔٔذی اِلُحَلِي َه َوىَِح َلِيطٔ َوَسلَّ أََتاىَا ًَ َٓ َشَه  ِ٘ ٌِ ُت ِبَل أَ َٗ ُسوَر  ُ٘ ِيَيا اِل

يَ  َِ ًِ اِل ةٕ ٔم َْشَ ٌَ ًََسَل اِلَحزُوَر بٔ َئِت ثُهَّ  ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ أََمَز بَٔضا  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ٔه َرُسوُل اهَّللٔ َػل

نب رسمفؼ، ابعہی رضحت راعف نب دخجی  اوبرکبی، احمریب، دبعارلمیح، ایفسؿ وثری، دیعس نب رسمفؼ، نیسح نب یلع، زادئہ، دیعس

رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ بج مہ اہتہم ےک ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت ںیمہ )تمینغ ںیم( تہب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ےس افٹن افر رکبایں ںیلم وت ولوگں ےن دلجی ےس اکؾ ایل افر میسقت ےس لبق یہ اہڈنایں ڑچاھ دںی۔ اس ےک دعب

ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح رپ اہڈنایں اٹل دی ںیئگ )ویکہکن میسقت ےس لبق 



 

 

تمینغ اک امؽ اامعتسؽ رکان درتس ںیہن( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )امؽ تمینغ یک میسقت ںیم( افٹن وک دس رکبویں ےک 

 رب راھک۔ربا

اوبرکبی، احمریب، دبعارلمیح، ایفسؿ وثری، دیعس نب رسمفؼ، نیسح نب یلع، زادئہ، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی رضحت راعف  :  رافی

 نب دخجی

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

  

 وکاسن اجونر رقابین ےک ےیل اکیف ےہ؟

 رقابین اک ایبؿ :   باب

 وکاسن اجونر رقابین ےک ےیل اکیف ےہ؟

     19    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً سٌس، یزیس بً ابی حبيب، ابی خير، حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىي :  راوی

ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ٕ اِلُحَضىٔيِّ أَ ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی اِلَديِر ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس بِ

 َٓ ُتوْز  ًَ َبقَٔی  َٓ ًَلَی أَِػَحابٔطٔ َؿَحایَا  َشَنَضا  َ٘ َٓ ًَِلاُظ ََُيّنا  َه أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُظ لَٔزُسؤل َرُسوَل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ َذََکَ اهَّللٔ َػل

اَل َؿحِّ بٔطٔ أَىَِت  َ٘ َٓ َه   ًََلِيطٔ َوَسلَّ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رک دںی۔ اکی اکی اسہل ہچب ابیق راہ وت اوہنں ےن فملس ےن اؿ وک رکبایں دںی۔ اوہنں ےن رقابین ےک ےیل اےنپ اسویھتں ںیم میسقت

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک رقابین مت رکول۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج :  رافی

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



 

 

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وکاسن اجونر رقابین ےک ےیل اکیف ےہ؟

     20    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یحٌٰي، حرضت بَلل رضي اهَّلل ًيہًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، اىص بً ًياق، محنس بً ابی  :  راوی

ًُ أَبٔی ُس بِ ثَىٔي ُمَحنَّ ًُ ًَٔيإق َحسَّ ثََيا أَىَُص بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ َیِحٌَي َمِویَی اِْلَِسَلنٔيِّيَن 

 ًِ ًَ ثَِتىٔي أُوُّ بََٔلٕل بِٔيُت صََٔلٕل  اَلِت َحسَّ َٗ طٔ  ٌٔ  أُمِّ ِ أ َـّ ًِ ال َُ ٔم اَل یَحُوُز اِلَحَذ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل أَبٔيَضا أَ

ّة   أُِؿٔحيَّ

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اسن نب ایعض، دمحم نب ایب ٰییحی، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ای  ھ امہ ےک ڑیھب یک رقابین اجزئ ےہ۔ )رشبہکیط ا ان وم ا اتزہ وہ ہک اسؽ رھب اک ولعمؾ وہ( ۔فآہل فملس ےن رفام

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اسن نب ایعض، دمحم نب ایب ٰییحی، رضحت البؽ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وکاسن اجونر رقابین ےک ےیل اکیف ےہ؟

     21    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً یحٌٰي، ًبسالززاٚ، ثوری، ًاػه بً حرضت کليب :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٍَ َرُجٕل ٔم يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ِورٔیُّ  أَىَِبأَىَا الثَّ



 

 

 َٓ َيُه  َِ زَِّت اِل ٌَ َٓ ًِ بَىٔي ُسَلِيٕه  ٍْ ٔم اُل َلطُ ُمَحأط َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ُي ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ أَِػَحأب َرُسؤل اهَّللٔ َػل َياَزی أَ َٓ أََمَز ُمَيازّٔیا 

ئيَّةُ َرُس  ا تُوفٔی ٔمِيطُ الثَّ ََ یُوفٔی ٔمنَّ ٌَّ اِلَحَذ ٔ وُل إ ُ٘ ٌَ َي َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   وَل اهَّللٔ َػل

دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وثری، اعمص نب رضحت بیلک رفامےت ںیہ ہک مہ ونب میلس ےک اکی احصیب روسؽ نج اک انؾ اجمعش اھت، ےک 

 وہںیئگ وت اؿ ےک مکح ےس اکی اصبح ےن االعؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت اسھت ےھت ہک رکبایں مک

 ہک ھچک امہ اک ڑیھب اکی اسؽ ےک رکبے یک ہگج اکیف وہ اجات ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، وثری، اعمص نب رضحت بیلک :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وکاسن اجونر رقابین ےک ےیل اکیف ےہ؟

     22    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہاروٌ بً حياٌ، ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل زہير، ابی زبير، حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًَ َحسَّ   ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ أَىَِبأَىَا ُزَصيِْر   ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٌَ َحسَّ ا ًُ َحيَّ ٌُ بِ َّی ثََيا َصاُرو اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز

ًَلَ  رُسَ  ٌِ ٌِ َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َتِذبَُحوا إَٔلَّ ُمٔشيَّّة إَٔلَّ أَ ٌٔ اهَّللُ  ِ أ َـّ ًِ ال ًَّة ٔم َتِذبَُحوا َجَذ َٓ  ِيُِٜه 

اہرفؿ نب ایحؿ، دبعارلنمح نب دبعاہلل زریہ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  رک  ےتک وہ۔ےن اراشد رفامای دف ربس اک اجونر ذحب ایک رکف، اال ہی ہک ںیہمت یگنت وہ وت  ھ امہ اک ڑیھب ذحب

 اہرفؿ نب ایحؿ، دبعارلنمح نب دبعاہلل زریہ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 سک اجونر یک رقابین رکمفہ ےہ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ےہ؟ سک اجونر یک رقابین

     23    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، ابوبرک بً ًياغ، ابواسحٙ، شیح بً نٌناٌ، سيسىا حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

 َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ  ٌٔ َنا ٌِ ًٔ اليُّ یِٔح بِ ًِ ُشَ ًَ

ًَاَئ  اَئ أَِو َجِس َٗ ِ ََ اَئ أَِو  َٗ ابََلٕة أَِو ُمَسابََزةٕ أَِو َشِ َ٘ ی بُٔن هَّ ـَ ٌِ يُ َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ان رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحمنب ابصح، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، رشحی نب امعنؿ، دیس

یئ فآہل فملس ےن اےسی اجونر یک رقابین ےس عنم رفامای سج اک اکؿ آےگ ےس ای ےھچیپ ےس اٹھپ وہا وہ ای اس ےک اکؿ ںیم وسراخ وہ ای اس اک وک

اأء ےٹک وہےئ وہں ۔

 

ض
ع
 اکی وضع ای بس ا

  نب ایعش، اوبا،قح، رشحی نب امعنؿ، دیسان رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہدمحمنب ابصح، اوبرکب :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک اجونر یک رقابین رکمفہ ےہ؟

     24    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ بً ًيييہ ، سلنہ بً ٛہيل، ححيہ بً ًسی، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

َضيِ  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َة بِ َحسَّ ًِ حَُحيَّ ًَ ًَلٓٔیٕ ٕل   ًِ ًَ ًَسٔٓیٕ   ًٔ



 

 

 ٌَ يَِن َواِْلُذُ ٌَ َٖ اِل ٌِ َنِشَتِْشٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ  اَل أََمزَىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

 ت ہ نب دعی، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ 
خ
چ

ل، 
 ت 
کہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ نب ہنییع ، ہملس نب 

اأء یلص اہلل

 

ض
ع
 ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ )رقابین ےک اجونر یک( آا ھ افر اکؿ  رر ےس دک ےنھ اک مکح دای۔ )اتہک ا نانیؿ وہ ہک ہی بس ا

 ( الستم ںیہ

 ت ہ نب دعی، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی
خ
چ

ل، 
 ت 
کہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ نب ہنییع ، ہملس نب 

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک اجونر یک رقابین رکمفہ ےہ؟

     25    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًسی، ابووليس، طٌبہ، سلامیٌ محنس بً بظار، یحٌٰي بً سٌيس، محنس بً جٌرف، ًبسالزحنً، ابوزاؤز، ابً ابی  :  راوی

 بً ًبسالزحنً، حرضت ًبيس بً ٓيروز

ًٔ َوأَبُو َزا ِبُس الزَِّحَن ًَ رَفٕ َو ٌِ ًُ َج ُس بِ ٌٔيٕس َوُمَحنَّ ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَٔسٓیٕ َوأَبُو َحسَّ ًُ أَبٔی  ُوَز َوابِ

بَ  ٌِ ثََيا ُط الُوا َحسَّ َٗ ًَازٕٔب اِلَولٔئس   ًٔ ُِٗلُت لِٔلبََرأئ بِ اَل  َٗ يِرُوَز  َٓ  ًَ ُت ًُبَِيَس بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًَ ٌَ بِ ُت ُسَلامِیَ ٌِ ُة َسنٔ

اَل  َٗ اَل  َ٘ َٓ ًِ اِْلََؿاؤیِّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم َّی اهَّللُ  ًَِيُط َرُسوُل اهَّللٔ َػل َظ أَِو ىََهی  ثِىٔي بَٔنا ََکٔ َلِيطٔ  َرُسولُ َحسِّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ًََوُر  ُِّن  ِوَراُئ اِلَبي ٌَ ٍْ ََل تُِحزُٔئ فٔی اِْلََؿاؤیِّ اِل ٔ أَِربَ ًِ یَٔسظ رَصُ ٔم ِٗ َ ٔ َویَسٔی أ ََٜذا بَٔئسظ َه َص ُِّن َمَزُؿَضا َوَسلَّ ُة اِلَبي ـَ َصا َواِلَنزٔي

 ًٔ َٜٔشيَرةُ الَّ َضا َواِل ٌُ ُِّن َهِل زَِجاُئ اِلَبي ٌَ ًُِط َوََل َواِل َس َٓ صَِت ٔمِيطُ  َنا ََکٔ َٓ اَل  َٗ  ٌٔ ْؽ فٔی اِْلُذُ ِ٘ ٌَ َن ٌِ یَُٜو ُظ أَ ِّی أََِکَ إٔن َٓ اَل  َٗ ي ََل تُِيقٔی 

ًَلَی أََحسٕ  ِمُط   تَُْحِّ

ت دیبع نب دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح، اوبداؤد، انب ایب دعی، اوبفدیل، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضح



 

 

ریففز ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےس رعض ایک ہک وج رقابین روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکمفہ ای ونممع رقار 

۔ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطح اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامای افر ریم

ے

ا دی، ےھجم اس ےک قلعتم ئاتی 

اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس کرارک ےس وھچ ا ےہ ، ہک اچر اجونرفں یک رقابین درتس ںیہن اکی اکان، سج اک اکان نپ 

 وہ۔ دیبع اظرہ وہ۔ دفرسا امیبر، سج یک امیبر فاحض وہ۔ رسیتا ڑگنلا سج اک ڑگنلا نپ اظرہ وہ۔ وچاھت، ا ان دالب ہک اس یک ڈہویں ںیم وگدا ہن راہ

 ےن اہک ہک ںیم اکؿ ںیم بیع وک یھب دنسپ ںیہن رکات۔ رفامای وج ںیہمت دنسپ ہن وہ وھچڑ دف نکیل دفرسفں رپ رحاؾ تم رکف۔

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح، اوبداؤد، انب ایب دعی، اوبفدیل، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت  :  رافی

 دیبع نب ریففز

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک اجونر یک رقابین رکمفہ ےہ؟

     26    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يب، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہحنيس بً مشٌسہ، خالس بً حارث، سٌيس، ٗتازہ، جزی بً کل :  راوی

 َّ َُّط َذََکَ أَى َتاَزَة أَى َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ًُ اِلَحارٔٔث َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ ًَ کَُلِيٕب َحسَّ ٍَ ُجَزیَّ بِ ُط َسنٔ

َّی ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُث أَ ًَلٔيًّا یَُحسِّ  ٍَ َّطُ َسنٔ ُث أَى ٌٔ  یَُحسِّ ٌٔ َواِْلُذُ ٔب اِلَْقِ ـَ ًِ َ ی بٔأ هَّ ـَ ٌِ ُي ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی أَ  اهَّللُ 

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رجی نب بیلک، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اأء فاےل اجونر یک یک اجےئ( ۔فآہل فملس ےن گنیس وٹےٹ افر اکؿ ےٹک اجونر یک رقابین ےس 

 

ض
ع
 عنم رفامای۔ )ینعی رقابین لمکم ا

 دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رجی نب بیلک، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  



 

 

 ین ےک ےیل رخدیا رھپ رخدیار ےک اپس آےن ےک دعب اجونر ںیم وکیئ بیع دیپا وہایگحیحص اسمل اجونر رقاب

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 حیحص اسمل اجونر رقابین ےک ےیل رخدیا رھپ رخدیار ےک اپس آےن ےک دعب اجونر ںیم وکیئ بیع دیپا وہایگ

     27    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً یحٌٰي ، محنس بً ًبسالنلک ابوبرک، ًبسالززاٚ، ثوری، جابز بً یزیس، محنس بً ْقهہ انؼاری، حرضت  :  ویرا

 ابوسٌيس خسری

ًِ ال ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک أَبُو برَِکٕ   ًُ ُس بِ ًُ َیِحٌَي َوُمَحنَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ِورٔیِّ  ًِ  ثَّ ًَ ًٔ َیزٔیَس  ٔ بِ َجابٔز

أََػاَب الذِّ  َٓ ِّی بٔطٔ  ه ـَ ِبّظا نُ َٛ َيا  ٌِ اَل ابَِت َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ َهَة اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًٔ َْقَ ٔس بِ ًِ أَِلَيتٔطٔ أَِو أُذُىٔطٔ ُمَحنَّ ئُِب ٔم

 َ أََمَزى َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َشأَِلَيا الئَّييَّ َػل َِّی بٔطٔ َٓ ه ـَ ٌِ نُ  ا أَ

دمحم نب ٰییحی ، دمحم نب دبعاکلمل اوبرکب، دبعارلزاؼ، وثری، اجرب نب سیدی، دمحم نب رقہظ ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک 

فآہل فملس ےس  مہ ےن رقابین ےک ےیل اکی ڈنیماھ رخدیا۔ رھپ ڑیھبای اس ےک اکؿ افر رسنی ںیم ےس اھک ایگ وت مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ایس یک رقابین اک مکح دای۔

 دمحم نب ٰییحی ، دمحم نب دبعاکلمل اوبرکب، دبعارلزاؼ، وثری، اجرب نب سیدی، دمحم نب رقہظ ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اکی رھگاےن یک رطػ ےس اکی رکبی یک رقابین

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اکی رھگاےن یک رطػ ےس اکی رکبی یک رقابین



 

 

     28    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ثناٌ، ًبارہ بً ًبساهَّلل بً ػياز، حرضت ًلاء بً يشارًبسالزحنً بً ابزاہيه، ابً ابی ٓسیک، ؿحاک بً ً :  راوی

 ًُ ًِ ًَ  ٌَ ًُ ًُِثَنا اُک بِ حَّ َـّ ثَىٔي ال َُٓسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ از ًٔ َػيَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ َناَرَة بِ

اَل َسأَِلُت  َٗ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ َلِيطٔ  ًَ ًَ َّی اهَّللُ  ِضٔس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًَلَی  َحایَا ٓٔيُِٜه  َـّ َٕ کَاىَِت ال ِي َٛ أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیَّ 

ًِ أَصِ  ًَ ًَِيطُ َو  ٔ اة ِّی بٔالظَّ ه ـَ َه ُي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِضٔس الئَّييِّ َػل ٌَ الزَُّجُل فٔی  اَل کَا َٗ َه  ٔ َوَسلَّ ٌَ ثُهَّ ٔل بَِيت ٌُٔنو ٌَ َویُِل َيأِکُلُو َٓ طٔ 

َنا َتَزی َٛ ََٓؼاَر   َتَباهَی اليَّاُض 

دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، ابعرہ نب دبعاہلل نب ایصد، رضحت اطعء نب اسیر رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت 

رک ںیم رقابین ےسیک وہیت ؟یھ؟ رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوباویب ااصنری ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرا

فملس ےک دہع کرارک ںیم رمد اکی رکبی اینپ رطػ ےس افر اےنپ رھگ فاولں یک رطػ ےس رقابین رکات اھت۔ رھپ فہ وخد یھب اھکےت افر 

 دفرسفں وک یھب الھکےت رھپ ولگ رخف رکےن ےگل افر اب یک احتل وت مت دھکی یہ رےہ وہ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، ابعرہ نب دبعاہلل نب ایصد، رضحت اطعء نب اسیر :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اکی رھگاےن یک رطػ ےس اکی رکبی یک رقابین

     29    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

اسحٙ بً ميؼور، ًبسالزحنً بً مہسی، محنس بً یوسٕ، محنس بً یحٌٰي، ًبسالززاٚ، سٔياٌ ثوری، بياٌ،  :  راوی

 طٌيي، حرضت ابورسیحہ

ًُ َمضِ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا  ُٚ بِ ثََيا إِٔسَحا ِبُس َحسَّ ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٕ ح و َحسَّ ًُ یُوُس ُس بِ ٔسٓیٕ َوُمَحنَّ



 

 

اَل َحَنَلىٔي أَصِلٔی  َٗ یَحَة  ًِ أَبٔی رَسٔ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ  ٌٕ ًِ بََيا ًَ ِورٔیِّ  ٌَ الثَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ا  ٌّ ٚٔ َجنٔي ا ًَلِٔنُت الزَّزَّ َس َما  ٌِ أئ َب َٔ ًَلَی اِلَح

ًِ ا لَُيا ٔجيَراىَُيأم ٌَ یَُبدِّ ِْ اَتئِن َوا اةٔ َوالظَّ ٌَ بٔالظَّ و حُّ ـَ ٌَ أَصُِل اِلبَِئت ُي يَّةٔ کَا  لشُّ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب ویفس، دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وثری، ایبؿ، یبعش، رضحت اوبرسہحی ےتہک 

رپ ااھبرا ہکبج ںیم تنس رپ اعلم اھت۔ ےلہپ رھگ فاےل اکی دف رکبویں یک رقابین رکےت ےھت افر ںیہ ہک ریمے الہ اخہن ےن ےھجم تقفش 

 ( اب ںیمہ امہرے ڑپفیس لیخب ےتہک ںیہ )اس ابت رپ ہک مہ رصػ اکی دف رکبایں رقابؿ رکںی

وثری، ایبؿ، یبعش، رضحت  ا،قح نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، دمحم نب ویفس، دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، ایفسؿ :  رافی

 اوبرسہحی

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

  

 سج اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت فہ ذی اہجحل ےک ےلہپ دس دؿ ابؽ افر اننخ ہن رتکفاےئ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  وت فہ ذی اہجحل ےک ےلہپ دس دؿ ابؽ افر اننخ ہن رتکفاےئسج اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ

     30    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہاروٌ بً ًبساهَّلل، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبسالزحنً بً حنيس بً ًبسالزحنً بً ًوٖ، سٌيس بً مشيب، حرضت او  :  راوی

 سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

 ٌُ ثََيا َصاُرو ًَِبٔس الزَّحِ  َحسَّ  ًٔ ًٔ حَُنِيسٔ بِ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اُل َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ اِلَحنَّ  ًُ ٖٕ بِ ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ َن

اَل إٔذَ  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ ًَ ٔب  ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ََل ًَ َٓ َِّی  ه ـَ ٌِ ُي ِه أَ ُٛ ِْشُ َوأََراَز أََحُس ٌَ ا َزَخَل اِل

ٔ َطِيّئا ظ ٔ َوََل َبَْشٔ زٔظ ٌَ ًِ َط  َیَنصَّ ٔم

اہرفؿ نب دبع اہلل، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع 



 

 

آہل فملس ےن رفامای بج ذی اہجحل ےک ےلہپ دس دؿ وہں افر مت ںیم ےس یسک اک رقابین اک ارادہ وہ وت فہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 اےنپ ابؽ افر دبؿ ںیم ےس ھچک یھب ہن ےل۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ریض  :  رافی

 اہلل اہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سج اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت فہ ذی اہجحل ےک ےلہپ دس دؿ ابؽ افر اننخ ہن رتکفاےئ

     31    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حاته بً برک ؿيي، ابوًنزو، محنس بً برک بزسانی، محنس بً سٌيس بً یزیس بً ابزاہيه، ابوٗتيبہ، یحٌٰي بً ٛثير،  :  راوی

 طٌبہ، مالک بً اىص، ًنزو بً مشله، سٌيس بً مشيب، حرضت او سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

ثََيا مُ  ًَِنزٕو َحسَّ يُّ أَبُو  يِّ َـّ ًُ برَِکٕ ال ثََيا َحاتُٔه بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ َیزٔیَس بِ ٌٔئس بِ ًُ َس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ برَِکٕ اِلبُرَِسانٔیُّ ح و َحسَّ ُس بِ َحنَّ

ًٔ ُمِش  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط الُوا َحسَّ َٗ  ٕ ثٔير َٛ  ًُ ُٗتَِيَبَة َویَِحٌَي بِ ثََيا أَبُو  ًٔ الِ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ُنَشئَّب لٕٔه 

ًِ َرأَی ٔمِيُِٜه صََٔلَل ذٔی اِلٔححَّةٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًِ أُوِّ َسَلَنَة  ََل ًَ َٓ َِّی  ه ـَ ٌِ ُي أََراَز أَ َٓ  

ا ّزا َوََل ُهرِفّ ٌَ ًَّ َلُط َط بَ  َيِْقَ

 نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ، اوب ،ہبی، ٰییحی نب ریثک، ہبعش، امکل نب اسن، رمعف نب احمت نب رکب یبض، اوبرمعف، دمحم نب رکب رباسین، دمحم

 ملسم، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت

رقابین رکےن ارادہ وہ وت فہ اےنپ ابؽ افر اننخ ہن ااترے۔ )ینعی مکی ذی اہجحل ےس وبتق  ںیم ےس وج یھب ذی اہجحل اک اچدن دےھکی افر اس اک

 رقابین کت اؿ زیچفں ےس اانتجب رکے۔ رقابین ےک دعب ابؽ وٹکاےل افر اننخ رتکفاےل( ۔

، ٰییحی نب ریثک، ہبعش، امکل نب اسن، احمت نب رکب یبض، اوبرمعف، دمحم نب رکب رباسین، دمحم نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ، اوب ،ہبی :  رافی



 

 

 رمعف نب ملسم، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

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

  

 امنز دیع ےس لبق رقابین ذحب رکان ونممع ےہ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 لبق رقابین ذحب رکان ونممع ےہ امنز دیع ےس

     32    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ایوب، محنس بً سيریً، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًُ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌَّ َرُجَّل َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ َة  ًَُليَّ

ٌٔيَس  ٌِ ُي َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  أََمَزُظ الئَّييُّ َػل َٓ ََلةٔ  ِبَل الؼَّ َٗ ىٔي  ٌِ  َذبََح یَِوَو اليَِّْحٔ َي

 نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن رح امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، دمحم

 ےک دؿ امنز دیع ےس لبق رقابین اک اجونر ذحب رک دای وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس دفابرہ رقابین رکےن اک ارم رفامای۔

 ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، دمحم نب  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیع ےس لبق رقابین ذحب رکان ونممع ےہ

     33    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، اسوز بً ٗيص، جيسب حرضت جيسب بحلی :  راوی

ًِ ُجِيُسٕب اِلَبَحلٔیِّ  ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًِ اِْلَِسَوزٔ ابِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ وُل َطضِٔسُت َحسَّ ُ٘ طُ َي ٌَ َّطُ َسنٔ  أَى

ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َه اِْلَِؿَهی َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ََلةٔ  ِبَل الؼَّ َٗ ََٓذبََح أُىَاْض  َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َذبََح  َػل ًِ کَا َم

ًَلَی اِسٔه اهَّللٔ  ِلَيِذبَِح  َٓ ًِ ََل  ٌِٔس أُِؿٔحيََّتطُ َوَم ِليُ َٓ ََلةٔ  ِبَل الؼَّ َٗ  ٔمِيُِٜه 

ؿ نب ہنییع، اوسد نب ،سی، بدنب رضحت بدنب  یلج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیع رقابؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، ایفس

 فملس ےک اسھت ادا یک افر ھچک ولوگں ےن امنز دیع ےس لبق یہ اجونر ذحب رک دای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس سج

 ایک ےہ فہ دفابرہ رقابین رکے افر سج ےن ذحب ںیہن ایک وت فہ اہلل اک انؾ ےل رک ذحب رکے۔ےن یھب امنز ےس لبق اجونر ذحب 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اوسد نب ،سی، بدنب رضحت بدنب  یلج :  رافی

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

  

 ین اک ایبؿرقاب :   ابب

 امنز دیع ےس لبق رقابین ذحب رکان ونممع ےہ

     34    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوخالس احنز، یحٌٰي بً سٌيس، ًباز بً تنيه، حرضت ًوینز بً اطْق :  راوی

ثَيَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّطُ َحسَّ ًٔ أَِطَْقَ أَى ٔ بِ ًِ ًَُویِنٔز ًَ ًٔ َتنٔيٕه  ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ 

اَل أًَِٔس أُِؿٔحيََّتَک  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُظ لٔلئَّييِّ َػل ََٓذََکَ ََلةٔ  ِبَل الؼَّ َٗ  َذبََح 

 ارمح، ٰییحی نب دیعس، ابعد نب ،میم، رضحت وع رم نب ا رق ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز دیع ےس لبق اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل

 اجونر ذحب رک دای رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفابرہ رقابین رکف۔



 

 

 ارمح، ٰییحی نب دیعس، ابعد نب ،میم، رضحت وع رم نب ا رق اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیع ےس لبق رقابین ذحب رکان ونممع ےہ

     35    یثحس                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساَلًلی، خالسحذاء، ابی َٗلبہ، ابی زیس، ابوبرک، ًبساَلًلی، ًنزو بً بحساٌ، ابی زیس،  :  راوی

 محنس بً مثىي، ابوموسٰي ًبسالؼنس بً ًبسالوارث ، خالسحذاء، ابی َٗلبہ، ًنزو بً بحساٌ، حرضت ابوزیس انؼاری

 ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی َزیِٕس  ًَ ًِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  َُيِرُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل  َٗ  َو

َّي أَبُو مُ  ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َزیِٕس ح و َحسَّ ًَ  ٌَ ًٔ بُِحَسا ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ِبٔس ًَ ًَ  ًُ َنسٔ بِ ًَِبُس الؼَّ ثََيا  وَسي َحسَّ

 َ ًِ أَبٔی َزیِٕس اِْل ًَ  ٌَ ًٔ بُِحَسا ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ثََيا أَبٔی  اَل َمزَّ َرُسوُل اهَّللٔ اِلَوارٔٔث َحسَّ َٗ ِنَؼارٔیِّ 

 ًِ َه بَٔسإر ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َػل َ٘ َٓ َد إَٔلِيطٔ َرُجْل ٔميَّا  َُخَ َٓ ًِ َصَذا الَّٔذی َذبََح  اَل َم َ٘ َٓ َُٗتإر  َوَجَس رٔیَح  َٓ زُورٔ اِْلَِنَؼارٔ 

اَل ََل َو  َ٘ َٓ ٌٔيَس  ٌِ يُ أََمَزُظ أَ َٓ ٌَٔه أَصِلٔی َؤجيَرانٔی  ِ َِّی ْٔلُك ٌِ أَُػل ِبَل أَ َٗ ی ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو َما ًِٔيسٔی اهَّللٔ الَّذٔ أَىَا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َذبَِحُت 

 ٌٔ ِ أ َـّ ًِ ال َْ أَِو َحَنْل ٔم َسَک  إَٔلَّ َجَذ ٌِ ًِ أََحٕس َب ًَ ْة  ًَ ًِ تُِحزَٔئ َجَذ اَل اذِبَِحَضا َوَل َٗ 

، اوب ومٰیس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اخدلذحاء، ایب القہب، ایب زدی، اوبرکب، دبعاالیلع، رمعف نب دجباؿ، ایب زدی، دمحم نب ینثم

دبعادمصل نب دبعاولارث ، اخدلذحاء، ایب القہب، رمعف نب دجباؿ، رضحت اوبزدی ااصنری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ااصنر ےک اکی رھگ ےک رقبی ےس زگرے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگتش ےننھب یک وخوبش وسحمس وہیئ۔ رفامای سک ےن 

 ذحب رک یل؟ وت اکی ااصنری ابرہ آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن، افر امنز ےس لبق اس رقابین

 ےیل ذحب ایک ہک رھگ فاولں افر ڑپفویسں وک الھکؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دفابرہ رقابین رکےن اک ارم رفامای وت اس ےن

 یک مسق! سج ےک العفہ وکیئ دوبعد ںیہن۔ ریمے اپس رصػ ڑیھب اک ہچب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رعض ایک ایس اہلل



 

 

 رفامای مت اےس یہ ذحب رکول افر اہمترے دعب ہی یسک افر ےک ےیل اکیف ہن وہاگ۔

االیلع، رمعف نب دجباؿ، ایب زدی، دمحم نب ینثم، اوبومٰیس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اخدلذحاء، ایب القہب، ایب زدی، اوبرکب، دبع :  رافی

 دبعادمصل نب دبعاولارث ، اخدلذحاء، ایب القہب، رمعف نب دجباؿ، رضحت اوبزدی ااصنری

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

  

 اینپ رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اینپ رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکان

     36    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِس َحسَّ َ٘ اَل َل َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ َبُة َسنٔ ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج

احَٔضا َٔ ًَلَی ٔػ َسَمُط  َٗ ا  ٌّ ٔ َوأؿ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِذبَُح أُِؿٔحيََّتُط بَٔئسظ َّی اهَّللُ   َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل

، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک البہبش ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش

 فملس وک داھکی ہک اینپ رقابین اےنپ اہوھتں ےس ذحب رک رےہ ںیہ۔ اس )اجونر( ےک ولہپ رپ اپؤں رھک رک۔

 کل ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب ام :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اینپ رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکان

     37    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً موذٌ رسول حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہہظاو بً ًنار، ًبسالزحنً ب :  راوی

ٌٔ َرُسؤل اهَّللٔ ٕس ُمَؤذِّ ٌِ ًٔ َس ارٔ بِ ًَنَّ  ًٔ ٔس بِ ٌِ ًُ َس ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ   َػل

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ ظٔ أَ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ثَىٔي أَبٔی  ٕٙ َحسَّ ٙٔ بَىٔي ُزَریِ ی ٚٔ ََرٔ ا َٗ ٖٔ الزُّ َه َذبََح أُِؿحٔيََّتُط ًِٔيَس ََرَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ٕ ة ٔ بَٔظرِفَ  بَٔئسظ

اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ومذؿ روسؽ رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب 

 ںیم یلگ ےک انکرے اینپ رقابین، اےنپ اہوھتں ےس رھچی ےس ذحب یک۔زرقی ےک راہتس 

 اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب ومذؿ روسؽ رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین یک اھکولں اک ایبؿ

 اک ایبؿ رقابین :   ابب

 رقابین یک اھکولں اک ایبؿ

     38    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً مٌنز، محنس بً برک بزسانی، ابً جزیخ، حشً بً مشله، محاہس، ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی، حرضت ًلی  :  راوی

 َکو اهَّلل وجہہ

 َ ث ٕ َحسَّ َنز ٌِ ًُ َم ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ ُمَحاصّٔسا أَِخ َحسَّ ًُ ُمِشلٕٔه أَ ًُ بِ ًُ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اِلَحَش ًُ برَِکٕ اِلبُرَِسانٔیُّ أَىَِبأَىَا ابِ ُس بِ بََرُظ َيا ُمَحنَّ



 

 

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػ  ًَ أَبٔی كَالٕٔب أَِخبََرُظ أَ ًَلٔیَّ بِ  ٌَّ ًَ أَبٔی َلِيلَی أَِخبََرُظ أَ ًٔ بِ ِبَس الزَِّحَن ًَ  ٌَّ ٔشَه أَ ِ٘ ٌِ َي َه أََمَزُظ أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

 بُِسىَُط کُلََّضا لُُحوَمَضا َوُجلُوَزَصا َؤجََلَلَضا لِٔلَنَشاٛٔئن 

دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب رباسین، انب رججی، نسح نب ملسم، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اینپ رقابین اک وگتش، اھکںیل افر وھجںیل )فریغہ( بس ےک بس اسمنیک ںیم میسقت روسؽ ا

 رکےن اک ارم رفامای۔

 دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب رباسین، انب رججی، نسح نب ملسم، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 رقابوینں اک وگتش اھکان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابوینں اک وگتش اھکان

     39    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً محنس، حرضت جابز بً ًبساهَّللہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، جٌرف ب :  راوی

 ٔ ًِ َجابٔز ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ أَ  ًٔ بِ

ًِ کُلِّ َجزُوٕر  َه أََمَز ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٚٔ َػل ًِ اِلَنَز ًِ اللَِّحٔه َوَحَشِوا ٔم أَکَلُوا ٔم َٓ ٌَٔلِت فٔی ِٗٔسٕر  ُح َٓ ٕة  ٌَ ـِ  بَٔب

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای 

 ڈنہای ںیم ڈاؽ دای ایگ۔ بس وگتش اھکای افر وشرہب ایپ۔ وت رقابین ےک رہ افٹن ےس وگتش اک اکی اپرہچ ےل رک

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی



 

 

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

  

 رقابوینں اک وگتش عمج رکان

 اک ایبؿرقابین  :   ابب

 رقابوینں اک وگتش عمج رکان

     40    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ، ًبسالزحنً بً یابص، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ََّنا ىََهی َحسَّ اَلِت إٔى َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًَابٕٔص   ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن

َؽ ٓٔيَضا ًِ لُُحوؤ اِْلََؿاؤیِّ لَٔحِضٔس اليَّأض ثُهَّ َرخَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ای صب، دیسہ 

اک وگتش عمج رکےنیل ےس اس ےیل عنم رفامای اھت ہک ولگ اتحمج ےھت دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ااجزت رفام دی 

 ؟یھ۔

 ہ اعہشئ دصہقیاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ایصب، دیس :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابوینں اک وگتش عمج رکان

     41    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 سحذاء، ابی مليح، حرضت ىبيظہ رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساَلًلی، خال :  راوی

 ًِ ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ًِلَی  َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ًِلَی بِ َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ  َحسَّ َ ًِ ىُبَِيَظَة أ ًَ أَبٔی اِلَنلٔئح 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  واَرُسوَل اهَّللٔ َػل ُ َٔ َٓکُلُوا َوازَّ َٚ ثَََلثَٔة أَیَّاوٕ  ِو َٓ ًِ لُُحوؤ اِْلََؿاؤیِّ  ًَ ِيُت ىََضِيُتُِٜه  ُٛ اَل  َٗ 

ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

 ُ ت ن

 

ن
اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اخدلذحاء، ایب حیلم، رضحت 

 زایدہ رقابوینں ےک وگتش رےنھک ےس عنم ایک اھت۔ وس اب اھک ایل رکف افر عمج یھب رک ےتک وہ۔ےن رفامای ںیم ںیہمت نیت ویؾ ےس 

ہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ُ ت ن

 

ن
 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اخدلذحاء، ایب حیلم، رضحت 

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

  

 دیعاگہ ںیم ذحب رکان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 دیعاگہ ںیم ذحب رکان

     42    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ابوبرک بً حيفی، اسامہ بً زیس، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ثََيا إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلَ  َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًُ َزیِٕس  ثََيا أَُساَمُة بِ ِيطٔ أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ َحسَّ

َّی ٌَ یَِذبَُح بٔاِلُنَؼل َُّط کَا َه أَى  َوَسلَّ

 رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحمنب اشبر، اوبرکب نب یفنح، ااسہم نب زدی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس

 (رقابین دیعاگہ ںیم ذحب رکےت ےھت۔ )دیعاگہ رہش ےس ابرہ ؟یھ

 دمحمنب اشبر، اوبرکب نب یفنح، ااسہم نب زدی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی



 

 

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

  

 ہقیقع اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     43    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبيساهَّلل بً ابی یزیس، سباَ بً ثابت، حرضت او َکز رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہا

ًِ ًُبَِيسٔ احَ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ إر  ًَنَّ  ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ سَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی َیزٔیَس  هَّللٔ بِ

ًََليِ  َّی اهَّللُ  ُت الئَّييَّ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ٕز  ًِ أُوِّ َُکِ ًَ ًٔ ثَابٕٔت  َٔ بِ ًِ ٔسَبا ًَ ٌٔ َو ٌٔ ُمَتکَآَٔئَتا ٔ َطاَتا ََلو ُِ ًِ اِل ًَ وُل  ُ٘ طٔ َوَسلََّه َي

 اِلَحارٔیَٔة َطاةْ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ رکز ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک

 رفامےت انس ہک ڑلےک یک رطػ ےس دف رکبایں اکیف ںیہ افر ڑلیک یک رطػ ےس اکی رکبی اکیف ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ رکز ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ



 

 

     44    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، حناز بً سلنہ، ًبساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه، یوسٕ بً ماٍک، حٔؼہ بيت  :  راوی

 ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا ًبسالزحنً، سيسہ ًائظہ

ِبُس اهَّللٔ  ًَ ًُ َسَلَنَة أَِخبََرىَا  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ َٕ بِ ًِ یُوُس ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا بِ

ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن َؼَة بِٔئت  ِٔ ًِ َح ًَ ََلؤ َماَصَک  ُِ ًِ اِل ًَ  َّٙ ٌُ ٌِ َن َه أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت أََمَزىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ

ًِ اِلَحارَٔیٔة َطاةّ  ًَ  َطاَتئِن َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب امکھ، ہصفح تنب دبعارلنمح، دیسہ اعہشئ دصہقی 

 اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ڑلےک یک رطػ ےس )ابیتر (ب( دف رکبویں افر ڑلیک ریض اہلل

 یک رطػ ےس اکی رکبے ےک ہقیقع اک ارم رفامای۔

دبعارلنمح، دیسہ اعہشئ  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب امکھ، ہصفح تنب :  رافی

 دصہقی ریض اہلل اہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     45    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ًبساهَّلل بً ىنير، ہظاو بً حشاٌ، حٔؼہ بيت سيریً، حرضت سلامیٌ بً ًامز رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ :  راوی

 ِٔ ًِ َح ًَ  ٌَ ا ًُ َحشَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َحسَّ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ًِ َسِلَنا ًَ  ًَ َؼَة بِٔئت ٔسيرٔی

 ٕ ًَِيُط َزّم  ًَأمز وا  ُ٘ أَصِزٔي َٓ ّة  َ٘ ًَ٘ٔي ََلؤ  ُِ ٍَ اِل ٌَّ َم ٔ وُل إ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييَّ َػل َُّط َسنٔ ًَِيُط اِْلََذیأَى  ا َوأَٔميُلوا 



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت امیلسؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع 

اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ڑلےک ےک اسھت ہقیقع ےہ ذٰہلا اس یک رطػ ےس وخؿ اہبؤ افر اس ےس 

 ( اجنتس وک دفر رکف۔ )ینعی اسوتںی رفز اوکس اپک رکان اچےیہ افر اس ےک ابؽ ڈنمفا د ےن اچںیئہ

 نب ریمن، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت امیلسؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     46    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، طٌيب بً اسحٙ، سٌيس بً ابی رعوبہ، ٗتازہ، حشً، حرضت سنزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًُ أَبٔی رَعُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ِيُب بِ ٌَ ثََيا ُط إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ َسُنَزَة  ًَ  ًٔ  اِلَحَش

ٍٔ َویُِحلَ اليَّئ  ٔ اب ِيُط َیِوَو الشَّ ًَ تٔطٔ تُِذبَُح  َ٘ ٘ٔي ٌَ ًْ بٔ اَل کُلُّ ََُُلوٕ ُمزَِتَض َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   ُٙ َرأُِسطُ َوُيَشیمَّ يِّ َػل

اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، بیعش نب ااحسؼ ، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

فملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ڑلاک اےنپ ہقیقع )ےک وعض( ںیم رگفی راھک وہا ےہ افر اسوتںی رفز 

 اس یک رطػ ےس ہقیقع ذحب ایک اجےئ افر رس ومڈنا اجےئ افر اس اک انؾ راھک اجےئ۔

 ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، بیعش نب ا،قح، دیعس نب  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہقیقع اک ایبؿ

     47    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

کاسب، ًبساهَّلل بً وہب، ًنزو بً حارث، ایوب بً موسي، حرضت یزیس بً ًبسالنزنی رضي اهَّلل  يٌ٘وب بً حنيسبً :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ًَِنزُو بِ ثَىٔي  ًُ َوصِٕب َحسَّ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ثَُط  َحسَّ َُّط َحسَّ ًٔ ُموَسي أَى أَیُّوَب بِ

 ٌَّ ََلؤ َو  أَ ُِ ًِ اِل ًَ  ُّٙ ٌَ اَل يُ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ثَُط أَ ِبٕس اِلُنزَنٔیَّ َحسَّ ًَ  ًَ ٕ َیزٔیَس بِ  ََل یَُنصُّ َرأُِسطُ بَٔسو

 رفامےت ںیہ وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اویب نب ومیس، رضحت سیدی نب دبعازملین ریض اہلل ہنع

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑلےک یک رطػ ےس ہقیقع ایک اجےئ افر )ہقیقع اک وخؿ( ڑلےک ےک رس وک ہن اگلای اجےئ۔

 وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اویب نب ومیس، رضحت سیدی نب دبعازملین ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ر ہ اک ایبؿ
ی

 

ت
ع

 رفہع افر 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ اک ایبؿ
ی

 

ت
ع

 رفہع افر 

     48    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی مليح، حرضت ىبيظہابوبْش، برک بً خلٕ، یزیسبً زریٍ، خالسحذاء،  :  راوی

 ًَ ًِ أَبٔی اِلَنلٔئح  ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ اَل ىَاَزی َرُجْل َحسَّ َٗ ًِ ىُبَِيَظَة 

اَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل اذِبَُحوا  َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ َنا َتأُِمزُىَا  َٓ ٔة فٔی َرَجٕب  ًَتٔيَرّة فٔی اِلَحاصٔلٔيَّ رُ 
ٔ

ت ٌِ يَّا َن ُٛ َّا  إٔى



 

 

 َُ يَّا نرُِفٔ ُٛ َّا  الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى َٗ ٌُٔنوا  ِ ٌَ َوبَزُّوا ِهَّلِل َوأَك ٕ کَا زَّ َوَجلَّ فٔی أَیِّ َطِضز ًَ َٓ ِهَّلِل  ٔة  ا فٔی اِلَحاصٔلٔيَّ ًّ َ ََ اَل فٔی   َٗ َنا َتأُِمزُىَا بٔطٔ 

ًَلَی  اَل  َٗ َت بَٔلِحنٔطٔ أَُرُظ  ِٗ َتَؼسَّ َٓ َّي إَٔذا اِسَتِحَنَل ذَبَِحَتُط  ُذوُظ َمأطَيُتَک َحً ِِ َْ َت َ ََ ٌَّ َذلَٔک صَُو کُلِّ َسائَٔنٕة  ٔ إ َٓ بٔئل  ًٔ الشَّ ابِ

 َخيِرْ 

ہ رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرشب، رکب نب فلخ، سیدینب زرعی، اخدلذحاء، ایب حیلم، رضح

 

 ُ ت ن

 

ن
ت 

فملس وک اکپرا افر اہک اے اہلل ےک روسؽ! مہ اجتیلہ ںیم ربج ںیم رکبی ذحب ایک رکےت ےھت وت آپ ںیمہ اس ابرے ںیم ایک مکح 

 اہلل ےک ےیل ایک رکف افر اھکان الھکای رکف۔ رفامےت ںیہ ؟ رفامای اہلل ےک ےیل سج امہ اچوہ ذحب رکف۔ )ربج یک وصختیص ںیہن( افر یکین

احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ اجتیلہ ںیم رفع )ولہپاٹن ہچب( ذحب ایک رکےت ےھت۔ آپ اس یک ابتب ںیمہ ایک مکح رفامےت 

وجاؿ( وہ اجےئ وت مت اےس ذحب رک ںیہ ؟ رفامای رہ رچےن فاےل اجونر ںیم ذحب ےہ ےسج اہمترا اجونر ےنج رھپ بج فہ ابرربداری ےک القئ )

 ےک اسمرففں رپ اس اک وگتش دصہق رک دف۔ ااسی رکان رتہب ےہ )ہب ةسن اس ےک ہک ہچب وک یہ ذحب رکے( ۔

ہ :  رافی

 

 ُ ت ن

 

ن
 اوبرشب، رکب نب فلخ، سیدینب زرعی، اخدلذحاء، ایب حیلم، رضحت 

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ اک ایبؿ
ی

 

ت
ع

 رفہع افر 

     49    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، سٌيسبً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ُ ثََيا أَب ٌٔيَحسَّ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ إر  ًَنَّ  ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ًِ و برَِکٔ بِ ًَ ٔب  ًٔ اِلُنَشيَّ ٔس بِ

ا َٗ ًَتٔيَرَة  ًََة َوََل  َ ََ اَل ََل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ تٔيَرةُ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌَ ُل اليََّتأد َواِل ًَُة أَوَّ َل صَٔظاْو فٔی َحٔسیثٔطٔ َواِلرَفَ

اةُ یَِذبَُحَضا أَصُِل اِلبَِئت فٔی َرَجٕب   الظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 



 

 

 ر ہ رکبی ےہ ےسج رھگ فاےل )امہ( اہلل ہیلع فآہل 
ی

 

عت

 ر ہ۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک رفہع ولہپاٹن ہچب ےہ افر 
ی

 

عت

فملس اراشد رفامای ہن رفہع ےہ ہن 

 ربج ںیم ذحب رکںی ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ اک ایبؿ
ی

 

ت
ع

 رفہع افر 

     50    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہنامحنسبً ابی ًنززًىي، سٔياٌ بً ًيييہ، زیسبً اسله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًي :  راوی

ًِ أَبٔي ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َسنٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ أَبٔی ًَُنَز اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ طٔ 

اَل ابًِ َماَجَة صَ  َٗ ًَتٔيَرَة  ًََة َوََل  َ ََ اَل ََل  َٗ َسنٔیِّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ٌَ ائٔٔس اِل َ ََ  ًِ  َذا ٔم

 دمحمنب ایب رمعدینع، ایفسؿ نب ہنییع، زدینب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ر ہ۔ انب امہج ےن اہک ہی دحثی دمحم نب ایب رمع دعین
ی

 

عت

 یک اندردحوثیں ںیم ےس ےہ۔ ےن اراشد رفامای ہن وت رفہع ھچک ےہ افر ہن یہ 

 دمحمنب ایب رمعدینع، ایفسؿ نب ہنییع، زدینب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 ذحب ایھچ رطح افر دمعیگ ےس رکان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایھچ رطح افر دمعیگ ےس رکان ذحب

     51    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مثىي، ًبسالوہاب، خالسحذاء، ابی َٗلبہ، ابی اَلطٌث، حرضت طساز بً اوض :  راوی

ثََيا َخالْٔس  ًَِبُس اِلَوصَّأب َحسَّ ثََيا  َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ٔ بِ از ًِ َطسَّ ًَ ٔث  ٌَ ًِ أَبٔی اِْلَِط ًَ ًِ أَبٔی ََٗٔلبََة  ًَ اُئ  اِلَحذَّ

 ُ ًَلَی ک  ٌَ َتَب اِْلِٔحَشا َٛ زَّ َوَجلَّ  ًَ ٌَّ اهَّلَل  ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل أَِحٔشيُوا أَِوٕض أَ َٓ َتِلُتِه  َٗ إَٔذا  َٓ لِّ َطِيٕئ 

َتُط َوِليُرِٔح َذبٔيَحَتطُ  اِلِ٘ٔتَلةَ  ِه َطرِفَ ُٛ بَِح َوِلُئحسَّ أََحُس أَِحٔشيُوا الذَّ َٓ  َوإَٔذا َذبَِحُتِه 

دمحمنب ینثم، دبعاولاہب، اخدلذحاء، ایب القہب، ایب االثعش، رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای اہلل اعتٰیل 

دمعیگ وک( رفض رفامای۔ ذٰہلا بج مت لتق رکف وت دمعیگ ےس لتق رکف افر بج مت ذحب رکف وت دمعیگ  ےن رہ زیچ ںیم ااسحؿ )رمح فااصنػ افر

 ےس ذحب رکف افر مت ںیم ےس اکی اینپ رھچی وک وخب زیت رکے افر )اس رطح( اےنپ ذہحیب وک راتح اچنہپےئ۔

 اد نب افسدمحمنب ینثم، دبعاولاہب، اخدلذحاء، ایب القہب، ایب االثعش، رضحت دش :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ایھچ رطح افر دمعیگ ےس رکان

     52    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 موسٰي بً محنس بً ابزاہيه تيیم، حرضت ابوسٌيس خسری ابوبرک بً ابی طيبہ، ً٘بہ بً خالس، :  راوی

 َّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه الت سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ ُموَسي بِ ًَ ًُ َخالٕٔس  َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ِيیٔمِّ أَِخبََرنٔی أَبٔی 

اَل َمزَّ الئَّييُّ  َٗ تَٔضا اِلُدِسرٔیِّ  َٔ ٔ َِ أُذُىََضا َوُخِذ بَٔشال اَل َز َ٘ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔزُجٕل َوصَُو َیُحزُّ َطاّة بٔأُذُىَٔضا  َّی اهَّللُ   َػل



 

 

فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، ومٰیس نب دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رمد ےک رقبی ےس زگرے فہ اکی رکبی اک اکؿ ڑکپ رک اےس ٹیسھگ راہ اھت۔ آپ ےن رفامای اس اک اکؿ وھچڑ دف افر رگدؿ ڑکپ ول۔ اکی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ہبقع نب اخدل، ومٰیس نب دمحم نب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ایھچ رطح افر دمعیگ ےس رکان

     53    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبسالزحنً بً اخی حشين جٌفی، مزواٌ بً محنس، ابً لہيٌہ، ْقہ بً حيوئيل، زہزی، ساله بً ًبساهَّلل :  راوی

بً ًنز، ًبساهَّلل بً ًنز، زورسی سيس سے جٌرف بً مشاَ، ابواَلسوز، ابً لہيٌہ، یزیسبً ابی حبيب، ساله حرضت ابً ًنز 

 رضي اهَّلل ًيہنا

ثََيا ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا فٔیِّ َحسَّ ٌِ ًُ أَخٔی حَُشيِٕن اِلُح ًٔ ابِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ابِ  َحسَّ ةُ بِ ثَىٔي ُْقَّ َة َحسَّ ٌَ ًُ َلضٔي

اَل أََم  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َه َحِيَوئٔيَل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َز َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًِ ا ًَ ٌِ تَُواَری  ارٔ َوأَ َٔ ٔ َحسَّ بَٔحسِّ الظِّ ثََيا أَبُو اِْلَِسَوز ٕ َحسَّ َٔ ًُ ُمَشا رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج ِلُيِحضٔزِ َحسَّ َٓ ِه  ُٛ اَل إَٔذا َذبََح أََحُس َٗ ثََيا ِلَبَضائٔٔه َو

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي  ٔمِثَلطُ ابِ

دمحمنب دبعارلنمح نب ایخ نیسح یفعج، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل، رقہ نب ویحلیئ، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع، 

دفرسی دنس ےس رفعج نب اسمرف، اوباالوسد، انب ہعیہل، سیدینب ایب بیبح، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھچایں زیت رکےن افر دفرسے اجونرفں ےس ک اپ رکذحب رکےن اک مکح دای افر رفامای بج مت ںیم ےس اہلل یلص

 وکیئ ذحب رکے وت دلجی ےس ذحب رک ڈاےل۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

رقہ نب ویحلیئ، زرہی، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل دمحمنب دبعارلنمح نب ایخ نیسح یفعج، رمفاؿ نب دمحم، انب ہعیہل،  :  رافی



 

 

 نب رمع، دفرسی دنس ےس رفعج نب اسمرف، اوباالوسد، انب ہعیہل، سیدینب ایب بیبح، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع

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

  

 فتق مسب اہلل انہک ذحب ےک

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ےک فتق مسب اہلل انہک

     54    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزو بً ًبساهَّلل ، وٛيٍ، ارسائيل، سناک، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض :  راوی

 ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ٔیَی َحسَّ ٌَ إ َياكٔيَن َليُوحُو ٌَّ الظَّ ٔ ًَبَّإض إ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ائٔيَل  ًِ إرِٔسَ

ََل َتأِکُلُوا َوَما َلِه یُِذََکِ اِسُه اهَّللٔ َٓ َلِيطٔ اِسُه اهَّللٔ  ًَ ٌَ َما ذَُٔکَ  ولُو ُ٘ اَل کَاىُوا َي َٗ اَل ا أَِولَٔيائٔضِٔه  َ٘ َٓ کُلُوُظ  َٓ َلِيطٔ  ًَزَّ َوَجلَّ َوََل ًَ هَّللُ 

َلِيطٔ  ًَ ا َلِه یُِذََکِ اِسُه اهَّللٔ   َتأِکُلُوا ٔمنَّ

رمعف نب دبعاہلل ، فعیک، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس آتی ایشنیط اےنپ دفوتسں وک فیح رکےت ںیہ یک ریسفت ںیم 

 اجےئ اےس تم اھکؤ افر سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل اجےئ اےس اھک ایل رفامےت ںیہ ہک ایشنیط اہک رکےت ےھت ہک سج اجونر رپ اہلل اک انؾ ایل

 رکف۔ اس رپ اہلل زعفلج ےن اراشد رفامای سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ اےس تم اھکؤ

 رمعف نب دبعاہلل ، فعیک، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ےک فتق مسب اہلل انہک



 

 

     55    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ ، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَائَٔظَة أُوِّ اِلُنِؤٔمئيَن أَ  ًِ ًَ

ِوّما َیأِتُوىَا بَٔلِحٕه ََل ىَِسرٔی ذَُٔکَ  َٗ  ٌَّ ٔ الُوا َیا َرُسوَل اهَّللٔ إ َٗ ِوّما  ِضٕس َٗ ًَ وا أْمُتَْن َوکُلُوا َوکَاىُوا َحٔسیَث  اَل َسنُّ َٗ ًََلِيطٔ أَِو ََل  اِسُه اهَّللٔ 

 بٔاِلٜرُِفٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن رعض ایک اے 

الےت ںیہ )رففتخ رکےن ےک ےیل( ںیمہ ولعمؾ ںیہن ہک اس رپ )ذحب رکےت فتق( اہلل اک  اہلل ےک روسؽ! ھچک امہرے اپس وگتش

 انؾ ایل ایگ ای ںیہن ؟ رفامای مت اہلل اک انؾ ےل رک اھک ایل رکف افر ہی ولگ رقبی یہ ںیم االسؾ الےئ ےھت۔

 ہ اعہشئ دصہقیاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیس :  رافی

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

  

 سک زیچ ےس ذحب ایک اجےئ ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےس ذحب ایک اجےئ ؟

     56    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی طيبہابواَلحوؾ، ًاػه، طٌيي، حرضت محنس بً ػيفی رضي اهَّلل ًيہ ابوبرک بً :  راوی

ًٔ َػ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َذبَِحُت أَِرىََبئِن َحسَّ َٗ ِيفٓٔیٕ 

أََتِيُت بٔضَٔنا ا َٓ أََمَزنٔی بٔأَکِلٔضَٔنابَٔنزَِوةٕ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   لئَّييَّ َػل



 

 

 ہ اأوباالوحص، اعمص، یبعش، رضحت دمحم نب یفیص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن زیت داھر دیفس رھتپ ےس دف 
ن ب

 

ش
اوبرکب نب ایب 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اؿ وک اھکےن اک مکح دای۔رخوگش ذحب ےیک افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الای۔ آپ یلص

 ہ اأوباالوحص، اعمص، یبعش، رضحت دمحم نب یفیص ریض اہلل ہنع :  رافی
ن ب

 

ش
 اوبرکب نب ایب 

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب ایک اجےئ ؟ سک زیچ ےس

     57    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبْشبرک بً حلٕ، ُيسر، طٌبہ، حارض بً مہاجز، سلامیبً يشار، حرضت زیس بً ثابت :  راوی

ُت َحا ٌِ َبُة َسنٔ ٌِ ثََيا ُط ثََيا ُُِيَسْر َحسَّ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ ًَ ُمَضأجز رٔضَ بِ

 ًَ َّی اهَّللُ  َؽ َلُضِه َرُسوُل اهَّللٔ َػل خَّ َ ََ ََٓذبَُحوَصا بَٔنزَِوةٕ  َب فٔی َطاةٕ  ٌَّ ذٔئِّبا ىَيَّ ًٔ ثَابٕٔت أَ َه فٔی أَکِلَٔضاَزیِٔس بِ  َلِيطٔ َوَسلَّ

 ےن رکبی وک  اوبرشبرکب نب فلح، دنغر، ہبعش، احرض

ے

نب اہمرج، امیلسنب اسیر، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی ڑیھبی 

داتن اگلےئ وت ولوگں ےن اےس دیفس زیت داھر رھتپ ےس ذحب رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک فہ رکبی اھکےن یک ااجزت 

 دی۔

 ، امیلسنب اسیر، رضحت زدی نب اثتباوبرشبرکب نب فلح، دنغر، ہبعش، احرض نب اہمرج :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےس ذحب ایک اجےئ ؟



 

 

     58    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لزحنً بً مہسی، سٔياٌ، سناک بً رحب، مزی بً َٗطی، حرضت ًسی بً حاته رضي اهَّلل محنسبً بظار، ًبسا :  راوی

 ًيہ

ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ ٓیٕ  ََطٔ َٗ  ًٔ ًِ ُمزِّیِّ بِ ًَ

 ٔ ًٔ َحات اَل ًَٔسیِّ ابِ َٗ َؼا  ٌَ َة اِل َّ٘ َزاَر َؤط ِّٜيّيا إَٔلَّ الوِّ ََل ىَحُٔس ٔس َٓ ِيَس  َّا َنٔؼيُس الؼَّ ُِٗلُت َیا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى اَل  َٗ َو بَٔنا ٕه   أَِمزِٔر السَّ

َلِيطٔ  ًَ  ٔطئَِت َواذَُِکِ اِسَه اهَّللٔ 

رضحت دعی نب احمت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک نب رحب، رمی نب رطقی، 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ اکشر رکےت ںیہ ، یھبک رھچی ںیہن یتلم اہتبل زیت داھر رھتپ ای الیھٹ یک اکی اجبن )زیت داھر( 

 رسیم وہیت ےہ۔ رفامای وخؿ اہبؤ سج ےس اچوہ افر اس رپ اہلل اک انؾ ول۔

 ارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک نب رحب، رمی نب رطقی، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل ہنعدمحمنب اشبر، دبع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 سک زیچ ےس ذحب ایک اجےئ ؟

     59    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ًنز بً ًبيسكيآسي، سٌيسبً مرسوٚ، ًبایہ بً رٓاًہ، حرضت رآٍ بً خسیخ :  راوی

ًٔ َمرِسُ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َيآٔٔسيُّ  ًُ ًُبَِيٕس اللَّ ثََيا ًَُنزُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٕٚ ًِ  و ًَ َة  ًَ ا َٓ ًٔ رٔ ًََبایََة بِ

ِلُت یَا َرُس  ُ٘ َٓ َه فٔی َسرَفٕ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًٔ َخٔسیٕخ  ٍٔ بِ ٔ ٔ َرآ ظ ازٔی َجسِّ َِ ٌُ فٔی اِلَن َّا ىَُٜو وَل اهَّللٔ إٔى

َو  اَل َما أَىَِضَز السَّ َ٘ َٓ َيا ُمّسی  ٌَ ٌُ َم ََل یَُٜو رِفَ ُمَسی  َٓ ًَِوْه َوالوُّ  ًَّ ٌَّ الشِّ ٔ إ َٓ رِفٔ  ًِّ َوالوُّ َُيَِر الشِّ کُِل  َٓ َلِيطٔ  ًَ َوذَُٔکَ اِسُه اهَّللٔ 



 

 

 اِلَحَبَظةٔ 

ی، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل 

فس

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبعانط

ہل فملس ےک رمہاہ اکی رفس ںیم ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ وگنجں ںیم وہےت ںیہ اس فتق یھبک یلص اہلل ہیلع فآ

امہرے اپس رھچی ںیہن وہیت۔ رفامای داتن افر اننخ ےک العفہ وج زیچ یھب وخؿ اہب دے افر اس رپ اہلل اک انؾ ےل ایل اجےئ اےس اھک  ےتک 

 نخ ویشبحں یک رھچی ےہ۔وہ ویکہکن داتن وت ڈہی ےہ افر ان

ی، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

فس

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبعانط

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

  

 اھکؽ ااتران

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اھکؽ ااتران

     60    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، مزواٌ بً مٌاویہ، ہَلل بً مينوٌ جہىي، ًلاء بً یزیسليثي، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

ٌٕ اِلُحضَ  ًُ َمِيُنو ثََيا صََٔلُل بِ اؤیََة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًََلاْئ ََل َحسَّ اَل  َٗ ًٔ َیزٔیَس اللَِّيثٔيِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ىٔيُّ 

ََلوٕ َيِش  ُِ َه َمزَّ بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ ًِ أَبٔی َس ًَ ًَِلُنُط إَٔلَّ  َّی أَ اَل َلُط َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ لُُذ َطاّة 

َلِيطٔ َو  ًَ َلِيطٔ َوَسلََّه یََسُظ بَيَِن اِلحِٔلسٔ َواللَّحِ اهَّللُ  ًَ َّی اهَّللُ  َٓأَِزَخَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َّي أُرَٔیَک  َّي َسلََّه َتَيحَّ َحً ََٓسَحَص بَٔضا َحً ٔه 

َّی لٔليَّأض َوَلِه یَتَ  اِسلُِذ ثُهَّ َمَضي َوَػل َٓ ََٜذا  اَل یَا ََُُلُو َص َٗ ٔیَی اِْلٔبٔٔم َو ِ َتَواَرِت إ أ  َوؿَّ

اوبرکبی، رمفاؿ نب اعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ ینہج، اطعء نب سیدییثیل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اکی ڑلےک ےک رقبی ےس زگرے۔ فہ رکبی یک اھکؽ ااتر راہ اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس 



 

 

وہاجؤ اتہک ںیم ںیہمت داھکؤں )ہک اھکؽ ےسیک ااترےت ںیہ( رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ دتس  رفامای مت ذرا اگل

کرارک اھکؽ افر وگتش ےک درایمؿ ڈاال۔ اہیں کت ہک لغب کت پھچ ایگ افر رفامای ارے ڑلےک! اس رطح اھکؽ ااترا رکف۔ رھپ 

 وگں وک امنز ڑپاھیئ افر فوض ہن رفامای۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلچ ےئگ افر ول

 اوبرکبی، رمفاؿ نب اعمفہی، الہؽ نب ومیمؿ ینہج، اطعء نب سیدییثیل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 دفدھ فاےل اجونر وک ذحب رکےن یک اممتعن

 رقابین اک ایبؿ :   باب

 دفدھ فاےل اجونر وک ذحب رکےن یک اممتعن

     61    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، خلٕ بً خلئہ، ًبسالزحنً بً ابزاہيه، مزواٌ بً مٌاویہ، یزیسبً ٛيشاٌ، ابی حازو،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َ َحسَّ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه أ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َة ح و َحسَّ َٔ ًُ َخلٔي ُٕ بِ ثََيا َخَل ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اؤیََة ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ىَِبأَىَا َمزَِوا

ٌَّ َرُسوَل  ًِ أَبٔی صُزَیَِزَة أَ ًَ  ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًٔ ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ا  ٌّ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  َجنٔي َه أَتَی َرُجَّل ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َّی اهَّللُ اَل َلطُ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َة لَٔيِذبََح لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل رِفَ
أََخَذ الظَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إٔیَّاَک َواِلَحلُوَب َٓ   

 ہبیش، فلخ نب ،ہفیل، دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدینب شیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش )ریض اہلل ہنع( آےئ افر رھچی یل اتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )یک دختم 

 وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفامای دفدھ فاال اجونر ذحب ہن رکان۔ ںیم ک ش رکےن( ےک ےیل اجونر ذحب رکںی

اوبرکب نب ایب ہبیش، فلخ نب ،ہفیل، دبعارلنمح نب اربامیہ، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدینب شیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی



 

 

 ریض اہلل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ فاےل اجونر وک ذحب رکےن یک اممتعن

     62    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ًبسالزحنً محاربی، یحٌٰي بً ًبساهَّلل ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَيَ  َ َحسَّ ًِ أ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ  ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثَىٔي أَبُو ا  اَل َحسَّ َٗ بٔی صَُزیَِزَة 

اَل لَ  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َة أَ َٓ َُٗحا ًُ أَبٔی  َّي برَِکٔ بِ ٔ َحً َنز َ٘ َيا فٔی اِل ِ٘ َٓاىَِلَل اَل  َٗ ٔیَی اِلَواٗٔفٔیِّ  ا بَٔيا إ َ٘ ٔ َنَز اىَِلل ٌُ ٔ طُ َول

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػ  َ٘ َٓ َئه  َِ َة ثُهَّ َجاَل فٔی اِل رِفَ
اَل َمزَِحّبا َوأَصَِّل ثُهَّ أََخَذ الظَّ َ٘ َٓ َه إٔیَّ أََتِيَيا اِلَحائَٔم  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَک ل

رِّ  اَل َذاَت السَّ َٗ  َواِلَحلُوَب أَِو 

اہلل یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، ٰییحی نب دبعاہلل ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت اوبرکب نب ایب احقہف ےن ئاتای ہک روسؽ 

 وت فہ ےنہک اگل رمةح! وخش آدمدی! رھپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس افر رضحت رمع ےس اہک ہک امہرے اسھت فایفق ےک اپس ےچنہپ

 (رھچی یل افر رکبویں ںیم وھگےم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفدھ فایل رکبی ےس انچب۔ )اےس ذحب ہن رکان

 یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، ٰییحی نب دبعاہلل ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وعرت اک ذہحیب

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعرت اک ذہحیب

     63    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہيازبً رسی، ًبسہ بً سلامیٌ، ًبيساهَّلل ىآٍ، حرضت ٌٛب بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ٔب  ٌِ َٛ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ٌَّ اِمَزأَّة  َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ أَ ًَ ًٔ َمالٕٔک  بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  َُٓذَٔکَ َذلَٔک لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل  ٕ َلِه یََز بٔطٔ بَأِّساَذبََحِت َطاّة بَٔحَحز َٓ  َه 

انہدنب رسی، دبعہ نب امیلسؿ، دیبع اہلل انعف، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن زیت داھر رھتپ ےس 

 ھچک رحج ہن رکبی ذحب یک۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم

 اھجمس۔

 انہدنب رسی، دبعہ نب امیلسؿ، دیبعاہلل انعف، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دبےک وہےئ اجونر وک ذحب رکےن اک رطہقی

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ےئ اجونر وک ذحب رکےن اک رطہقیدبےک وہ

     64    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ًنز بً ًبيس، سٌيس بً مرسوٚ، ًبایہ بً رٓاًہ، حرضت رآٍ بً خسیخ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ٕ حَ  ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٔ َحسَّ ٔ ظٔ َرآ ًِ َجسِّ ًَ َة  ًَ ا َٓ ًٔ رٔ ًََبایََة بِ  ًِ ًَ  ٕٚ و ًٔ َمرِسُ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ثََيا ًَُنزُ بِ سَّ

ََماُظ َرُجْل بَٔشضِ  ََ يْر  ٌٔ َيسَّ َب َٓ َه فٔی َسرَفٕ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًٔ َخٔسیٕخ  اَل الئَّييُّ بِ َ٘ َٓ َلِيطٔ  ٕه  ًَ َّی اهَّللُ  َػل



 

 

وا بٔطٔ صَََٜذا ٌُ َٓاِػَي َنا ََُلَبُِٜه ٔمِيَضا  َٓ أََوابٔسٔ اِلَوِحٔع  َٛ اَل  َٗ ٌَّ َلَضا أََوابَٔس أَِحَشبُطُ  ٔ َه إ  َوَسلَّ

ہک مہ اکی دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت۔ اکی افٹن دبک ایگ وت یسک صخش ےن اےس ریت امرا۔ اس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای )یھبک( افٹن یھب دبک اجےت ںیہ ، فیشح اجونرفں یک رطح۔ وس وج اہمترے اہھت ہن آےئ اس ےک اسھت ااسی یہ رکف۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رمع نب دیبع، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 دبےک وہےئ اجونر وک ذحب رکےن اک رطہقی

     65    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، حنازبً سلنہ، حرضت ابوالٌْشاء :  راوی

ًِ أَبٔي ًَ أئ  َْشَ ٌُ ًِ أَبٔی اِل ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُٗلِ َحسَّ اَل  َٗ ُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما طٔ 

دٔٔذَصا َْلَِجزَأََک  َٓ ِيَت فٔی  ٌَ َ اَل َلِو ك َٗ ٙٔ َواللَّبَّةٔ  کَاةُ إَٔلَّ فٔی اِلَحِل ٌُ الذَّ  َتُٜو

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحدنب ہملس، رضحت اوبارشعلاء ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامای ہک اکی رمہبت ںیم ےن رعض ایک اے 

 ؽ! ذحب رصػ قلح افر ہنیس ےک درایمؿ وہات ےہ؟ رفامای ارگ مت اس یک راؿ ںیم یھب زینہ امردف وت اکیف ےہ۔اہلل ےک روس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحدنب ہملس، رضحت اوبارشعلاء :  رافی

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

  

 ں وک ابدنھ رک اشنہن اگلان افر ہلثم رکان عنم ےہ۔وچاپوی



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وچاپویں وک ابدنھ رک اشنہن اگلان افر ہلثم رکان عنم ےہ۔

     66    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نسبً ابزاہيه تيیم، حرضت ابوسٌيس خسریابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً سٌيس، ً٘بہ بً خالس، موسٰي بً مح :  راوی

ًِ ُموَسي ًَ ًُ َخالٕٔس  َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َِّيیٔمِّ  َحسَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه الت ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ بِ

 َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔيطٔ  َل بٔاِلَبَضائٔٔه ًَ ٌِ یَُنثَّ َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، ہبقع نب اخدل، ومٰیس نب دمحمنب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اأء )ینعی( انک، اکؿ فریغ

 

ض
ع
 ہ اکس ے ےس عنم رفامای۔اہلل ےن اجونرفں ےک ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، ہبقع نب اخدل، ومٰیس نب دمحمنب اربامیہ یمیت، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 دنھ رک اشنہن اگلان افر ہلثم رکان عنم ےہ۔وچاپویں وک اب

     67    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، طٌبہ، ہظاو بً زیس، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ صَٔظا ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل ىََهی َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًٔ أَىَٔص بِ ًٔ َزیِسٔ بِ ٔ بِ و

ٔ اِلَبَضائٔٔه  ًِ َػبِر ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 فآہل فملس ےن یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 اجونرفں وک ابدنھ رک اشنہن اگلےن عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  ابدنھ رک اشنہن اگلان افر ہلثم رکان عنم ےہ۔وچاپویں وک

     68    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، سناک ، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض  :  راوی ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابوبرک بً خَلزباہلی،ً 

 رضي اهَّلل ًيہنا

سٕ  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اََل  َحسَّ َٗ ًُ َمِضٔسٓیٕ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  زٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحسَّ ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٍْ ح و َحسَّ ثََيا َوٛٔي ثََيا َحسَّ  َحسَّ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ  ٌُ َيا ِٔ دُٔذوا َطِيّئا ٓٔيطٔ الزُّوُح ُس َه ََل َتتَّ

ّؿا  ََغَ

یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخدابیلہ، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت 

 ( ( اشنہن تم انبؤ۔ )ینعی ہتخت قشم تم انبؤںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک ذی رفح زیچ وک )ابدنھ رک

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب الخدابیلہ، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، امسک ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وچاپویں وک ابدنھ رک اشنہن اگلان افر ہلثم رکان عنم ےہ۔



 

 

     69    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، ابً جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

إر حَ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًَ ٍَ َجابَٔز بِ َُّط َسنٔ ٔ أَى ثََيا أَبُو الزُّبَيِر ًُ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًُ ًَُيِيَيَة أَىَِبأَىَا ابِ ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس وُل  سَّ ُ٘ اهَّللٔ َي

َوابِّ َػبِّرا ًِ السَّ َتَل َطِيْئ ٔم ِ٘ ٌِ يُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ   ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

، ایفسؿ نب ہنییع، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن یسک یھب اجونر اشہؾ نب امعر

 وک ابدنھ رک امر ڈاےنل ےس عنم رفامای۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اجنتس اھکےن فالے اجونر ےک وگتش ےس اممتعن

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اجنتس اھکےن فالے اجونر ےک وگتش ےس اممتعن

     70    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٌيس، ابً ابی زائسہ، محنس بً اسحٙ، ابً ابی ىحيح، محاہس، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہناسویس بً س :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ أَبٔی ىَحٔيٕح  ًِ ابِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ أَبٔی َزائَٔسَة  ثََيا ابِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ُمَحاصٕٔس 

َلٔة َوأَِلَباىَٔضاىََهی َرُسوُل  ًِ لُُحوؤ اِلَحَلَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 اہلل وسدی نب دیعس، انب ایب زادئہ، دمحم نب ااحسؼ ، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 ےک وگتش افر دفدھ )دفونں زیچفں( ےس عنم رفامای۔ ہیلع فآہل فملس ےن اجنتس اھکےن فاےل اجونر



 

 

 وسدی نب دیعس، انب ایب زادئہ، دمحم نب ا،قح، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 ؿوھگڑفں ےک وگتش اک ایب

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وگتش اک ایبؿ

     71    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، ہظاو بً رعوہ، ٓاكنہ بيت ميسر، حرضت اسناء بيت ابی برک رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی برَِکٕ  ًَ اكَٔنَة بِٔئت اِلُنِئذرٔ  َٓ  ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي سَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَلَی  ًِ َلِحنٔطٔ  أَکَِلَيا ٔم َٓ ّسا  َ ََ ىَا   ىََْحِ

ؾ نب رعفہ، افب ہ تنب ،رذر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن کرارک ںیم اکی وھگڑا ذحب رک ےک اس اک وگتش اھکای۔

 تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، افب ہ تنب دنمر، رضحت اامسء :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وگتش اک ایبؿ

     72    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ه، ابً جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہبرک بً خلٕ ابوبْش، ابوًاػ :  راوی

ٔ أَ  ًُ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو الزُّبَيِر ثََيا ابِ ًَأػٕه َحسَّ ثََيا أَبُو  ٕٕ أَبُو بِْٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ وُل َحسَّ ُ٘ ِبٔس اهَّللٔ َي ًَ  ًَ ٍَ َجابَٔز بِ َُّط َسنٔ ى

ًَ َخِيبَرَ   اِلَدِيَل َوحُُنَز اِلَوِحٔع  أَکَِلَيا َزَم

رکب نب فلخ اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک گنج ربیخ ےک دونں ںیم مہ 

 ےن وھگڑفں افر وگررخفں اک وگتش اھکای۔

 اہلل ریض اہلل ہنعرکب نب فلخ اوبرشب، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

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

  

 اپوتل دگوھں اک وگتش

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اپوتل دگوھں اک وگتش

     73    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً مشہز، حرضت ابواسحٙ طيبانی سویسبً سٌيس، ًلی :  راوی

ِبَس ا ًَ اَل َسأَِلُت  َٗ ِيَبانٔیِّ  َٙ الظَّ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًِ لُُحوؤ َحسَّ ًَ ًَ أَبٔی أَِوفَی  هَّللٔ بِ

ًَْة یَِوَو  اَل أََػابَتَِيا َمَحا َ٘ َٓ ٔ اِْلَصِلٔيَّةٔ  ِوُو حُُنّزا َخارّٔجا  اِلُحُنز َ٘ ِس أََػاَب اِل َٗ َه َو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل ًُ َم َخِيبََر َوىَِح

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  لٔی إٔذِ ىَاَزی ُمَيازٔی الئَّييِّ َػل ِِ ُُٗسوَرىَا َلَت  ٌَّ ٔ ىَاَصا َوإ َيَْحِ َٓ ًِ اِلَنٔسیَيةٔ  ئُوا الِ ٔم َٔ ِٛ ٌِ ا ُنوا َه أَ ٌَ ُسوَر َوََل َتِل ُ٘

اَل َتحَ  َٗ یّنا  َمَضا َتِْحٔ ًٔ أَبٔی أَِوفَی رَحَّ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٌَ ٔ ِلُت ل ُ٘ َٓ أِىَاَصا  َٔ ِٛ َ أ َٓ ٔ َطِيّئا  ٔ اِلُحُنز ًِ لُُحوو َمَضا َرُسوُل اهَّللٔ ٔم ََّنا رَحَّ ثَِيا أَى سَّ

 َّ ًِ أَِجٔل أَى َة ٔم َه اِلبَتَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔذَرةَ َػل ٌَ  َضا َتأِکُُل اِل



 

 

وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، رضحت اوب ااحسؼ ابیشین رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک 

 دگےھ قلعتم وپاھچ وت رفامای ںیمہ گنج ربیخ ےک رفز وھبک یگل۔ مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ ولوگں وک تمینغ ںیم

 ےلم وج رہش ےس ابرہ ےھت۔ مہ ےن اؿ وک رح ایک افر امہری ڈنہای وجش امر یہ ںیھت ہک یبن ےک انمدی ےن اکپر رک اہک اہڈنایں اٹل دف افر

اپوتلؿ دگوھں اک وھتڑا اس وگتش یھب تم اھکؤ۔ وت مہ ےن اہڈنایں اٹل دںی۔ اوب ااحسؼ ےتہک ںیہ ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس اہک 

  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دگاھ اب لک رحاؾ رفامای؟ ےنہک ےگل روسؽ اہلل ےن اس ےیل رحاؾ رفامای ہک ہی اجنتس اھکات ےہ۔ہک

 وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، رضحت اوبا،قح ابیشین :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اپوتل دگوھں اک وگتش

     74    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، زیسبً حباب ، مٌاویہ بً ػالح، حشً بً جابز، حرضت م٘ساو بً مٌسی َکب ٛيسی رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہ

ًُ أَبٔی  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َساؤ َحسَّ ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ  ٕ ًُ َجابٔز ًُ بِ ثَىٔي اِلَحَش ًٔ َػالٕٔح َحسَّ اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ ًٔ َطِيَبَة َحسَّ بِ

َّي َذََکَ اِلُحُنَز  َو أَِطَياَئ َحً َه رَحَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِٜٔئسیِّ أَ َب اِل ٔسیرَکٔ ٌِ  ِْلِٔنٔشيَّةَ اَم

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدینب ةحب ، اعمفہی نب اصحل، نسح نب اجرب، رضحت دقماؾ نب دعمی رکب دنکی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک اایشء اک رحاؾ وہان ئاتای، اؿ ںیم اپوتل دگوھں اک یھب ذرک ایک۔

 ، زدینب ةحب ، اعمفہی نب اصحل، نسح نب اجرب، رضحت دقماؾ نب دعمی رکب دنکی ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اپوتل دگوھں اک وگتش

     75    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویس بً سٌيس، ًلی بً مشہز، ًاػه، طٌيي، حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ اَل أََمَزىَا َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ 

 ٔ يَحّة ثُهَّ َلِه َیأُِمزِىَا ب ـٔ ٔة ىٔيَئّة َوَن ٔ اِْلَصِلٔيَّ ٌِ ىُِلقَٔی لُُحوَو اِلُحُنز َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُس َػل ٌِ  طٔ َب

 ےن وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیمہ اپوتل دگوھں اک وگتش کنیھپ د ےن اک مکح رفامای، اچک وہ ای اکپ۔ رھپ اس ےک دعب اس یک ااجزت ںیہن دی۔

 وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اپوتل دگوھں اک وگتش

     76    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب، مِيرہ بً ًبسالزحنً ، یزیس بً ابی ًبيس، حرضت سلنہ بً اٛوَ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ حَُنِيسٔ  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي َٔ  َحسَّ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًٔ أَبٔی ًُبَِيٕس  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا اِلُنِٔيَرةُ بِ ًٔ کَأسٕب َحسَّ اَل بِ َٗ

ُسوا اليِّ  َٗ ِس أَِو َٗ أَِمَسي اليَّاُض  َٓ َه َُزَِوَة َخِيبََر  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َلِيطٔ َُزَِوىَا َم ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ  ٌَ يَرا

 َ٘ َٓ وَصا  رٔسُ ِٛ وا َما ٓٔيَضا َوا ُ٘ اَل أَصِزٔي َ٘ َٓ ٔة  ٔ اِْلِٔنٔشيَّ ًَلَی لُُحوؤ اِلُحُنز الُوا  َٗ  ٌَ ًَََلَو تُوُٗٔسو َه  ُٙ َوَسلَّ ِوؤ أَِو ىَُضزٔی َ٘ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم



 

 

اَل اليَّئ  َ٘ َٓ ٔشلَُضا  ِِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَِو َذاَک َما ٓٔيَضا َوَن َّی اهَّللُ   يُّ َػل

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمہ نب دبعارلنمح ، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ۔ مہ روسؽ اہلل 

وچےہل الجےئ( یبن ےن وپاھچ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج ربیخ ںیم رشکی وہےئ۔ اشؾ وہیئ وت ولوگں ےن آگ رفنش یک )

ایک اکپ رےہ وہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اپوتل دگوھں اک وگتش۔ رفامای اؿ )اہڈنویں( ںیم وج ھچک ےہ اڈنلی دف افر اؿ وک وتڑ ڈاول۔ اکی 

 ولچ ااسی رکول۔ صخش ےن رعض ایک ایک وج ھچک اؿ ںیم ےہ اےس اڈنلی رک )اہڈنایں( دوھ ہن ںیل ؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، ریغمہ نب دبعارلنمح ، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اپوتل دگوھں اک وگتش

     77    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً یحٌٰي بً یحٌٰي ، ًبسالززاٚ، مٌنز، ایوب، ابً سيریً، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ًَ ًٔ ٔسيرٔی ًِ ابِ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ ُمَيازَٔی َحسَّ َ ًٔ َمالٕٔک أ ًِ أَىَٔص بِ ًَ

 ٔ ٔ اِْلَصِل ًِ لُُحوؤ اِلُحُنز ًَ ٌَّ اهَّلَل َوَرُسوَلُط یَِيَضَياىُِٜٔه  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَاَزی إ َّی اهَّللُ  ََّضا رِٔجْص الئَّييِّ َػل إٔى َٓ ٔة   يَّ

 نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحمنب ٰییحی نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت اسن

ےک انمدی ےن اکپر رک اہک البہبش اہلل افر اس ےک روسؽ دفونں ںیہمت اپوتل دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامےت ںیہ ویکہکن ہی اناپک 

 ےہ۔

 امکل دمحمنب ٰییحی نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت اسن نب :  رافی

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



 

 

  

 رچخ ےک وگتش اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رچخ ےک وگتش اک ایبؿ

     78    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حنس بً یحٌٰي ، ًبسالززاٚ، ثوری، مٌنز، ًبسالرکیه جزری، حرضت ًلا رحنة ًنزو بً ًبساهَّلل وٛيٍ، سٔياٌ م :  راوی

 اهَّلل ًليہ

بِ  ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًَِبٔس اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ِورٔیُّ َحسَّ ثََيا الثَّ ٚٔ َحسَّ ا ُس الزَّزَّ

َنْز جَ  ٌِ يَّا ىَأِکُُل لُُحوَو اِلَديِ َوَم ُٛ اَل  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ یٔه اِلَحزَرٔیِّ  ًَِبٔس اِلرَکٔ  ًِ ًَ ا  ٌّ اُل نٔي َِ ٔ اِلب َٓ ُِٗلُت  ٔل 

اَل ََل  َٗ 

 

 

مة
چ
اہلل ہیلع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب دبعاہلل فعیک، ایفسؿ دمحم نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، وثری، رمعم، دبعارکلمی زجری، رضحت اطع ر

 ےن رعض ایک افر رچخفں اک؟ رفامای ںیہن ۔ رضحت اجرب ےن ایبؿ رفامای مہ )زامہن وبنی( وھگڑے اک وگتش اھکایل رکےت ےھت۔ ںیم

 اہلل ہیلع :  رافی

 

مة
چ
 رمعف نب دبعاہلل فعیک، ایفسؿ دمحم نب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، وثری، رمعم، دبعارکلمی زجری، رضحت اطع ر

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رچخ ےک وگتش اک ایبؿ

     79    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ً مٌسیرکب، حرضت خالس بً وليس رضي اهَّلل ًيہمحنسبً مؼفی، ب٘يہ، ثور بً یزیس، ػالح بً یحٌٰي بً م٘ساو ب :  راوی

ًٔ اِلنٔ  ًٔ َیِحٌَي بِ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ ًُ َیزٔیَس  ثَىٔي ثَِوُر بِ ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ َّی َحسَّ ًُ اِلُنَؼف ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ َب  ٔس یرَکٔ ٌِ ًٔ َم َساؤ بِ ِ٘

اَل  َٗ ًٔ اِلَولٔئس  ًِ َخالٔسٔ بِ ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ  ٔ أل َواِلَحنٔير َِ ٔ ًِ لُُحوؤ اِلَدِئل َواِلب ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

دمحمنب یفصم، ہیقب، وثر نب سیدی، اصحل نب ٰییحی نب دقماؾ نب دعمرکیب، رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل 

 آہل فملس ےن وھگڑے، رچخ افر دگےھ اک وگتش )اھکےن( ےس عنم رفامای۔ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 دمحمنب یفصم، ہیقب، وثر نب سیدی، اصحل نب ٰییحی نب دقماؾ نب دعمرکیب، رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ٹیپ ےک ہچب وک ذحب، اس یک امں اک ذحب رکان ےہ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب وک ذحب، اس یک امں اک ذحب رکان ےہ

     80    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اک، حرضت ابوسٌيس خسریابوَکیب ، ًبساهَّلل بً مبارک، ابوخالس اَلحنز، ًبسہ بً سلامیٌ ، محالس، ابی وز :  راوی

 ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک َوأَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی اِلَوزَّأک  ًَ ًِ ُمَحالٕٔس  ًَ

لَ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َسأَِلَيا َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ٌٔيٕس  ًَِبس َس اَل أَبُو  َٗ طٔ  ٌَّ َذکَاَتطُ َذکَاةُ أُمِّ ٔ إ َٓ ٌِ ٔطئُِتِه  ٔ اَل کُلُوُظ إ َ٘ َٓ ًِ اِلَحئئن  ًَ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

اَل  َٗ ْة  َضي بَٔضا َمٔذمَّ ِ٘ ٔ ََل يُ کَاة ِولٔضِٔه فٔی الذَّ َٗ وُل فٔی  ُ٘ ًَ َمِيُؼوٕر َي َٙ بِ َِٜوَسَخ إِٔسَح ُت اِل ٌِ ْة بٜٔرَِسٔ اهَّللٔ َسنٔ ًِ  َمٔذمَّ أل ٔم الذَّ

وِّ  ًِ الذَّ أل ٔم ِتٔح الذَّ َٔ َماؤ َوبٔ  الذِّ

اوبرکبی ، دبعاہلل نب کرارک، اوباخدل االرمح، دبعہ نب امیلسؿ ، اجمدل، ایب فداک، رضحت اوبدیعس دخری ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن 



 

 

امای ارگ اچوہ وت اےس اھک  ےتک وہ ویکہکن اس اک ذحب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ٹیپ ےک ہچب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت رف

 رکان، اس یک امں اک ذحب رکان یہ ےہ۔

 اوبرکبی ، دبعاہلل نب کرارک، اوباخدل االرمح، دبعہ نب امیلسؿ ، اجمدل، ایب فداک، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ : ابب

 اکشری افر تیھک ےک ےتک ےک العفہ ابیق وتکں وک امرےن اک مکح

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشری افر تیھک ےک ےتک ےک العفہ ابیق وتکں وک امرےن اک مکح

     81    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی طيبہ، طبابہ، طٌبہ، ابی ثياح، مَطٖ، حرضت ًبساهَّلل بً مِٔلابوبرک بً  :  راوی

ُت مُ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ َّيَّأح  ًِ أَبٔی الت ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا َطَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ُث  ا یَُحسِّ ّٓ ََطِّ

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ  ٕل أَ َّٔ َِ َؽ َلُضِه فٔیُم اَل َما َلُضِه َولِٔلکََٔلٔب ثُهَّ َرخَّ َٗ ِتٔل اِلکََٔلٔب ثُهَّ  َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أََمَز بٔ َّی اهَّللُ  ِيسٔ   َػل  کَِلٔب الؼَّ

ہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، ایب ایثح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 وتکں وک امر ڈاےنل اک مکح دای رھپ رفامای ولوگں وک وتکں ےس ایک رغض! رھپ اؿ وک اکشری اتک رےنھک یک ااجزت دی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، ایب ایثح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشری افر تیھک ےک ےتک ےک العفہ ابیق وتکں وک امرےن اک مکح
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ساهَّلل بً محنسبً بظار، ًثناٌ بً ًنز، محنسبً وليس، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ابی تياح، مَطٖ، حرضت ًب :  راوی

 مِٔل

ثََيا ُمَحنَّ  ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ًَُنَز ح و َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًُ َج ُس بِ

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ   ًِ ًَ ا  ّٓ ُت ُمََطِّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ احٔ  َّيَّ ًِ أَبٔی الت ًَ َبُة  ٌِ ِتٔل ُط َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه أََمَز بٔ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٕل أَ َّٔ َِ ًٔ ُم

اَل بُِيَساْر ا َٗ ٌٔئن  َٔ َوکَِلٔب اِل َِّر َؽ َلُضِه فٔی کَِلٔب الز اَل َما َلُضِه َولِٔلکََٔلٔب ثُهَّ َرخَّ َٗ ٌُ اِلَنٔسیَيةٔ اِلکََٔلٔب ثُهَّ  ٌٔيُن حٔيَلا  ِل

ؿ نب رمع، دمحمنب فدیل، دمحمنب رفعج، ہبعش، ایب ایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دمحمنب اشبر، امثع

تظ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتکں وک امر ڈاےنل اک مکح دای رھپ رفامای ولوگں وک وتکں ےس ایک رغض! رھپ اؿ وک تیھک افر ابغ یک افح

 رفام دی۔ےک ےیل اتک رےنھک یک ااجزت 

 دمحمنب اشبر، امثعؿ نب رمع، دمحمنب فدیل، دمحمنب رفعج، ہبعش، ایب ایتح، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یق وتکں وک امرےن اک مکحاکشری افر تیھک ےک ےتک ےک العفہ اب
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 سویسبً سٌيس، مالک بً اىص، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی



 

 

اَل أَ  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًُ أَىَٕص  ٌٔيٕس أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ِتٔل َحسَّ َ٘ َه بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َمَز َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 اِلکََٔلٔب 

وسدینب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتکں وک امر 

 ڈاےنل اک مکح رفامای۔

 عف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنعوسدینب دیعس، امکل نب اسن، ان :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشری افر تیھک ےک ےتک ےک العفہ ابیق وتکں وک امرےن اک مکح

     84    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوكاہز، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

 ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص  ثََيا ابِ ٕ َحسَّ ثََيا أَبُو كَاصٔز َّی اهَّللُ َحسَّ ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل

َتُل إَٔلَّ کَِلَب َػِيٕس أَِو َمأطَيةٕ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ِ٘ ِتٔل اِلکََٔلٔب َوکَاىَِت اِلکََٔلُب ُت َ٘ ا َػِوَتطُ یَأُِمزُ بٔ ٌّ ٔ  َرآ

اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک دنلب آفاز ےس وتکں وک 

 انس افر وتکں وک لتق رک دای اجات اھت وساےئ اکشر ای رویڑ ےک ےتک ےک۔ امرےن اک مکح رفامےت

 اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 ہی ہک اکشر، تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک ےیل وہاتک اپےنل ےس اممتعن، اال 



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اتک اپےنل ےس اممتعن، اال ہی ہک اکشر، تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک ےیل وہ
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 ، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، اوزاعی، یحٌٰي بً ابی ٛثير :  راوی

ًُ أَبٔی ثَىٔي َیِحٌَي بِ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔير َٛ

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ٕث أَِو  َٗ ٕ ٗٔيَراْن إَٔلَّ کَِلَب رَحِ ًََنلٔطٔ کُلَّ یَِوو  ًِ ُؽ ٔم ُ٘ َُّط یَِي إٔى َٓ َتىَي کَِلّبا  ِٗ ًِ ا َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ

 َمأطَيةٕ 

ای اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفام

 سج ےن اتک اپال وت رہ رفز اس ےک لمع ےس اکی ریقاط ارج یک یمک یک اجیت ےہ۔ اال ہی ہک تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک ےیل اپےل۔

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ہی ہک اکشر، تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک ےیل وہ اتک اپےنل ےس اممتعن، اال
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 اب، یوىص بً ًبيس، حشً، حرضت ًبساهَّلل بً مِٔل رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، احنس بً ًبساهَّلل ، ابی طہ :  راوی

 ًُ ثَىٔي یُوىُُص بِ ًِ أَبٔی ٔطَضإب َحسَّ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ  ًُبَِيٕس 

اَل َر  َٗ اَل  َٗ ٕل  َّٔ َِ ًٔ ُم تُ بِ ِٗ ا َٓ ِتلَٔضا  َ٘ ًِ اِْلَُمٔه َْلََمزُِت بٔ ْة ٔم ٌَّ اِلکََٔلَب أُمَّ َلِيطٔ َوَسلََّه َلِوََل أَ ًَ َّی اهَّللُ  لُوا ٔمِيَضا ُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

ٕ اتََّدُذوا کَِلّبا إَٔلَّ کَِلَب َمأطَيٕة أَِو کَِلَب َػِيٕس أَِو کَِلَب رَحِ  ِوو َٗ  ًِ ًِ أُُجورٔصِٔه کُلَّ یَِووٕ اِْلَِسَوَز اِلَبضٔيَه َوَما ٔم َؽ ٔم َ٘ ٕث إَٔلَّ َن

 ٌٔ  ٗٔيَراكَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاہلل ، ایب اہشب، ویسن نب دیبع، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 مکح دے د۔ات۔ اتمہ اب لک ایسہ ےتک وک امر دای رکف افر وج اہلل ےن رفامای ارگ اتک ولخماقت ںیم ےس اکی ولخمؼ ہن وہیت وت ںیم بس ےک لتق اک

 اجےت ںیہ۔ اال ہی ہک اکشر ای تیھک یک افحظ ےک ےیل وہ۔

ے

 ولگ یھب اتک اپںیل ، اؿ ےک ارجفں ںیم رہ رفز دف ریقاط مک رک دی 

 ہلل نب لفغم ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاہلل ، ایب اہشب، ویسن نب دیبع، نسح، رضحت دبعا :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اتک اپےنل ےس اممتعن، اال ہی ہک اکشر، تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک ےیل وہ
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ابوبرک بً ابی طيبہ، خالسبً مدلس، مالک بً اىص یزیس بً خؼئہ، سائب بً یزیس، حرضت سٔياٌ بً ابی زہير  :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہ

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًُ أَىَٕص  ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َیزٔیَس ُخَؼ  َحسَّ ائٔٔب بِ ًِ الشَّ ًَ َة  َٔ ِي

َتىَي کَِلّبا  ِٗ ًِ ا وُل َم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت الئَّييَّ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ًٔ أَبٔی ُزَصيِر ٌَ بِ َيا ِٔ ًِ ُس ا ًَ ًّ ا َوََل رَضِ ًّ ِيطُ َزِر ًَ ىٔي  ِِ ََل ُي

٘ٔيَل لَ  َٓ ًََنلٔطٔ کُلَّ یَِووٕ ٗٔيَراْن   ًِ َؽ ٔم َ٘ اَل إِٔی َوَربِّ صََذا اِلَنِشحٔسٔ َن َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل َت ٔم ٌِ  ُط أَىَِت َسنٔ

ن فہ، اسبئ نب سیدی، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 
ص

 

خ
اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امکل نب اسن سیدی نب 

 وج )اتک( تیھک ای رویڑ یک افحتظ ےک اکؾ یھب ہن آات وہ اس ےک )امکل ےک( لمع ےس رہ رفز اکی ریقاط ہک ںیم ےن یبن وک ہی رفامےت انس

 مک رک دای اجات ےہ۔ یسک ےن اؿ ےس رعض ایک ہک آپ ےن وخد یبن ےس انس؟ رفامای یج اہں ! اس دجسم )وبنی( ےک رب یک مسق۔



 

 

ن فہ، اسبئ نب سیدی، رضحت ایفسؿ نب ایب زریہ ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امکل نب اسن :  رافی
ص

 

خ
 سیدی نب 

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

  

 ےتک ےک اکشر اک ایبؿ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک اکشر اک ایبؿ

     88    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً مثىي، ؿحاک بً مدلس، حيوہ بً شیح، ربيٌہ بً یزیس، ابوازریص خوَلنی، حرضت ابوثٌلبہ :  راوی

ثَىٔي َربٔي یِٕح َحسَّ ًُ ُشَ ثََيا َحِيَوةُ بِ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ اُک بِ حَّ َـّ ثََيا ال َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًُ َیز ُة بِ یَس أَِخبََرنٔی أَبُو ٌَ

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل أََتِيُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ َلَبَة اِلُدَظىٔيِّ  ٌِ ًِ أَبٔی َث ًَ َّا بٔأَِرٔق  إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ  ِلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى ُ٘ َٓ

ٕه أَصِٔل َٛٔتإب ىَأِکُُل فٔی آىَٔيتٔضِٔه َوبٔأَِرٔق َػِيٕس أَٔػي لَّ ٌَ لَّٔه َوأَٔػيُس بٔکَِلٔيي الَّٔذی َلِيَص بُٔن ٌَ ِؤسي َوأَٔػيُس بٔکَِلٔيي اِلُن َ٘ ُس بٔ

َََٓل  ُِه فٔی أَِرٔق أَصِٔل َٛٔتإب  َّٜ َت أَى ا َما َذََکِ َلِيطٔ َوَسلََّه أَمَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ  ٌِ ََل  َتأِکُلُوا فٔی آىَٔيتٔضِٔه إَٔلَّ أَ

ٔ ا ًِ أَِمز َت ٔم ا َما َذََکِ أُِشلُوصَا َوکُلُوا ٓٔيَضا َوأَمَّ َٓ ا  ٌِ َلِه َتحُٔسوا ٔمِيَضا بُسًّ ٔ إ َٓ ا  ِؤسَک َتحُٔسوا ٔمِيَضا بُسًّ َ٘ َنا أََػِبَت بٔ َٓ ِئس  لؼَّ

َٓاذَُِکِ اِسَه اهَّللٔ  ٔه  لَّ ٌَ اذَُِکِ اِسَه اهَّللٔ َوکُِل َوَما ٔػِسَت بٔکَِلبَٔک اِلُن َت  َٓ ِٛ أَِزَر َٓ ٕه  لَّ ٌَ َوکُِل َوَما ٔػِسَت بٔکَِلبَٔک الَّٔذی َلِيَص بُٔن

کُلِ  َٓ  َذکَاَتطُ 

دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، ویحہ نب رشحی، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبہبلعث رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یک 

روسؽ! مہ الہ اتکب ےک العہق ںیم رےتہ ںیہ۔ اؿ ےک ربونتں ںیم اھکان  دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک

یھب اھکےتیل ںیہ افر اکشرفں ےک العہق ںیم رےتہ ںیہ۔ ںیم اےنپ امکؿ افر اےنپ دساھےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی یھب اکشر رکاتیل وہں وج 

ہق ںیم رےتہ وہ وت مت اؿ ےک ربونتں ںیم ہن اھکای رکف، اال ہی دساھای وہا ںیہن۔ روسؽ اہلل ےن رفامای مت ےن وج اہک ہک مت الہ اتکب ےک الع

اہلل اک انؾ  ہک تخس وبجمری وہ وت اؿ ےک ربونتں وک دوھ ول۔ رھپ اؿ ںیم اھکان اھکؤ افر وج مت ےن اکشر اک ذرک ایک وت وج مت ریت امکؿ ےس اکشر رکف،



 

 

اہلل اک انؾ ےل رک اھکول افر وج ےب دساھےئ ےتک ےس اکشر رکف افر ےل رک اھکول افر وج دساھےئ وہےئ ےتک ےس اکشر رکف وت اےس یھب 

 ںیہمت ذحب رکےن اک ومعق لم اجےئ وت ذحب )رک ےک( اھکول۔

 دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، ویحہ نب رشحی، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبہبلعث :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک اکشر اک ایبؿ

     89    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً ميذر، محنس بً ٓـيل، بياٌ بً بْش، طٌيي، حرضت ًسی بً حاته :  راوی

ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َسأَِلُت َحسَّ َٗ ًٔ َحاتٕٔه  ًَٔسیِّ ابِ  ًِ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ٌُ بِ ثََيا بََيا ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ

اَل إَٔذا أَِرَسِلَت ِٔکَ  َٗ ٔ اِلکََٔلٔب  ِوْو َنٔؼيُس بَٔضٔذظ َٗ َّا  ِلُت إٔى ُ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َت اِسَه بََک َرُسوَل اهَّللٔ َػل لََّنَة َوَذََکِ ٌَ اِلُن

ََل تَ  َٓ ٌِ أَکََل اِلکَِلُب  ٔ إ َٓ ٌِ یَأِکَُل اِلکَِلُب  ًَ إَٔلَّ أَ َتِل َٗ  ٌِ ٔ َلِيَک إ ًَ  ًَ کُِل َما أَِمَشِٜ َٓ َلِيَضا  ًَ ََّنا اهَّللٔ  ٌَ إٔى ٌِ َیُٜو ُٖ أَ ِّی أََخا إٔن َٓ أِکُِل 

 ُ ْب أ ٌِ َخاَلَلَضا ِٔکَ ٔ ٔشطٔ َوإ ِٔ ًَلَی َن وُل َحَحِحُت أَِمَشَک  ُ٘ ًَ اِلُنِئذرٔ َي ًَلٔیَّ بِ ىٔي  ٌِ ُتطُ َي ٌِ اَل ابًِ َماَجَة َسنٔ َٗ ََل َتأِکُِل  َٓ  ُ ََ

ثَرَُصا َرأجْل  ِٛ ّة أَ  ثََناىَٔيّة َوَخِنٔشيَن حٔحَّ

ایک مہ ولگ یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف، ایبؿ نب رشب، یبعش، رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس درایتف 

وتکں ےک ذرہعی اکشر رکےت ںیہ۔ رفامای بج مت اےنپ دساھےئ وہےئ ےتک وھچڑف افر اؿ رپ اہلل اک انؾ ول۔ وت وج اکشر فہ اہمترے ےیل ڑکپ 

ےس  الںیئ ، اےس اھکول ارگہچ فہ اس وک اجؿ ےس امر ڈاںیل۔ اال ہی ہک اتک وخد یھب اس اکشر ںیم ھچک اھکےل۔ ذٰہلا ارگ اتک اس اکشر ںیم

اھکےل وت مت اس اکشر وک تم اھکؤ ویکہکن اس وصرت ںیم ےھجم دخہش ےہ اس اکشر وک ےتک ےن اےنپ ےیل ڑکپ راھک وہ افر ارگ اہمترے ےتک 

ےک اسھت دفرسے ےتک یھب اشلم وہ اجںیئ وت رھپ یھب مت ہن اھکؤ۔ اامؾ انب امہج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ااتسذ یلع نب ،رذر )رافی 

 رفامےت انس ہک ںیم ےن اچپیس جح ےیک نج ںیم ارثک دیپؽ ےھت۔ دحثی( وک



 

 

 یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف، ایبؿ نب رشب، یبعش، رضحت دعی نب احمت :  رافی

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

  

 وجمیس ےک ےتک اک اکشر

 ؿاکشر اک ایب :   ابب

 وجمیس ےک ےتک اک اکشر

     90    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزو بً ًبساهَّلل ، وٛيٍ، شیک، ححاد بً اركاہ، ٗاسه بً ابی بزہ، سلامیٌ ، حرضت جابز بً ًبساهَّلل :  راوی

یٕک  ًِ َشٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًَِبٔس اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  یِّ َحسَّ ٌَ اِلَيِظرُکٔ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ََّة  ًٔ أَبٔی بَز أسٔه بِ َ٘ ًِ اِل ًَ ًٔ أَِركَاَة  أد بِ ًِ َححَّ ًَ

ىٔي اِلَنحُوَض  ٌِ ًِ َػِيسٔ کَِلبٔضِٔه َوكَائٔزٔصِٔه َي ًَ اَل ىُضٔيَيا  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ 

ربہ، امیلسؿ ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیمہ وجمویسں  رمعف نب دبعاہلل ، فعیک، رشکی، اجحج نب اراطہ، اقمس نب ایب

 ےک )اکشر رپ وھچڑے وہےئ( وتکں افر رپدنفں ےک اکشر ےس عنم ایک ایگ ےہ۔

 رمعف نب دبعاہلل ، فعیک، رشکی، اجحج نب اراطہ، اقمس نب ایب ربہ، امیلسؿ ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وجمیس ےک ےتک اک اکشر

     91    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ذر رضي اهَّلل ًيہًنزو بً ًبساهَّلل، وٛيٍ، سلامیٌ بً مِيرہ، حنيسبً ہَلل، ًبساهَّلل بً ػامت حرضت ابو :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ صََٔلٕل  ًِ حَُنِئس بِ ًَ  ٔ ًٔ اِلُنِٔيَرة ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ

 ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َسأَِلُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ٌْ َذٓرٕ  اَل َطِيَلا َ٘ َٓ ٔ اِلَبضٔئه   ًِ اِلکَِلٔب اِْلَِسَوز

رمعف نب دبع اہلل، فعیک، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمحنب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 فہ ناطیؿ ےہ۔ اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اخصل ایسہ ےتک یک ابتب درایتف ایک وت رفامای

 رمعف نب دبعاہلل، فعیک، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمحنب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایتر امکؿ ےس اکشر

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشرایتر امکؿ ےس 

     92    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوًنيرًيسٰي بً محنسىحاغ، ًيسٰي بً یوىص رملی، ؿنزہ بً ربيٌہ، اوزاعی، یحٌٰي بً سٌيس، سٌيس بً  :  راوی

 مشيب، حرضت ابوثٌلبہ خظىي رضي اهَّلل ًيہ

ٕس اليَّ  ًُ ُمَحنَّ ٕ ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو ًَُنيِر ًِ َحسَّ ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ َة  ٌَ ًُ َربٔي ثََيا َؿِنَزةُ بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ یُوىَُص الزَِّملٔیُّ  اُض َؤًيَسي بِ حَّ

ًََليِ  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َلَبَة اِلُدَظىٔيِّ أَ ٌِ ًِ أَبٔی َث ًَ ٔب  ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ُ َیِحٌَي بِ اَل ک َٗ ِل َما َرزَِّت طٔ َوَسلََّه 

ِوُسَک  َٗ َلِيَک  ًَ 

اوبریمعٰیسیع نب دمحماحنش، ٰیسیع نب ویسن ریلم، رمضہ نب رہعیب، افزایع، ٰییحی نب دیعس، دیعس نب بیسم، رضحت اوبہبلعث ینشخ ریض 



 

 

 ( ےس رکے فہ اھک اتکس ےہ۔اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای وج اکشر وت اینپ امکؿ )افر ریت

اوبریمعٰیسیع نب دمحماحنش، ٰیسیع نب ویسن ریلم، رمضہ نب رہعیب، افزایع، ٰییحی نب دیعس، دیعس نب بیسم، رضحت اوبہبلعث  :  رافی

 ینشخ ریض اہلل ہنع

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ایتر امکؿ ےس اکشر

     93    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً ميذرمحنسبً ٓـيل محاہسبً سٌيس، ًامز، حرضت ًسی بً حاته رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ُِٗلُت یَا َحسَّ اَل  َٗ ًٔ َحاتٕٔه  ًَٔسیِّ ابِ  ًِ ًَ  ٕ ًَأمز  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ا ُمَحالُٔس بِ

َت  ِٗ َٓکُِل َما َخزَ َت  ِٗ اَل إَٔذا َرَمِيَت َوَخزَ َٗ ِوْو ىَزِمٔی  َٗ َّا   َرُسوَل اهَّللٔ إٔى

ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یلع نب ،رذر دمحم نب لیضف اجمدہ نب دیعس، اعرم، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل ہنع رفامےت 

 روسؽ! مہ ریت ادناز ولگ ںیہ۔ رفامای بج مت ریت وکنیھپ افر اجونر وک زیمخ رک دف وت وج اجونر زیمخ رک دای فہ اھک  ےتک وہ۔

 یلع نب ،رذردمحمنب لیضف اجمدہنب دیعس، اعرم، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر رات رھب اغبئ رےہ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکشر رات رھب اغبئ رےہ

     94    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً یحٌٰي ، ًبسالززاٚ، مٌنز، ًاػه طٌيي، حرضت ًسی بً حاته :  راوی

ًَسٔ   ًِ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُِٗلُت یَا َحسَّ اَل  َٗ ًٔ َحاتٕٔه  یِّ ابِ

اَل إَٔذا َوَجِسَت ٓٔيطٔ َسِضَنَک  َٗ ًَىِّي َلِيَلّة  َئِيُب  َٓ ِيَس  کُِلطُ  َرُسوَل اهَّللٔ أَِرمٔی الؼَّ َٓ  َوَلِه َتحِٔس ٓٔيطٔ َطِيّئا َُيَِرُظ 

دمحمنب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص یبعش، رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم اکشر وک 

 افر اس یک رفح ک ےنل اک افر وکیئ ریت امرات وہں۔ رھپ فہ رات رھب ریمی اگنہ ےس افلھج راتہ ےہ۔ رفامای بج ںیہمت اس ںیم اانپ ریت ےلم

 ببس ولعمؾ ہن وہ وت اےس اھکول۔

 دمحمنب ٰییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص یبعش، رضحت دعی نب احمت :  رافی

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

  

  اکشر اک ایبؿرعماض)ےب رپ افر ےب اکیپؿ ےک ریت( ےک

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رعماض)ےب رپ افر ےب اکیپؿ ےک ریت( ےک اکشر اک ایبؿ

     95    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًنزو بً ًبساهَّلل وٛيٍ، ًلی بً ميذر، محنسبً ٓـيل، زَکیا بً ابی زائسہ، ًامز، حرضت ًسی رضي اهَّلل ًيہ بً  :  راوی

 هحات

 ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٍْ ح و َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َحسَّ یَّا بِ ثََيا َزََکٔ اََل َحسَّ َٗ ِيٕل  ـَ



 

 

اَل َسأَِلُت َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ًٔ َحاتٕٔه  ًَٔسیِّ ابِ  ًِ ًَ  ٕ ًَأمز  ًِ ًَ اَل َما َزائَٔسَة  َٗ َزأق  ٌِ ِئس بٔاِلنٔ ًِ الؼَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َػل

ُضَو َوٗٔيْذ  َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ کُِل َوَما أََػِبَت بٔ َٓ  ٔ ظ  أََػِبَت بَٔحسِّ

ہک ںیم رمعف نب دبعاہلل فعیک، یلع نب ،رذر، دمحمنب لیضف، زرکای نب ایب زادئہ، اعرم، رضحت دعی ریض اہلل ہنع نب احمت رفامےت ںیہ 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعماض ےس اکشر یک ابتب درایتف ایک وت رفامای وج اس یک داھر افر ونک ےس رمے فہ اھکول افر وج 

 اس اک رعض ےنل ےس رمے وت فہ رمدار ےہ۔ )ینعی فہ وچٹ افر دصہم ےس رما ےہ، اس ےیل تم اھکؤ( ۔

 ر، دمحمنب لیضف، زرکای نب ایب زادئہ، اعرم، رضحت دعی ریض اہلل ہنع نب احمترمعف نب دبعاہلل فعیک، یلع نب ،رذ :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رعماض)ےب رپ افر ےب اکیپؿ ےک ریت( ےک اکشر اک ایبؿ

     96    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزوبً ًبساهَّلل ، وٛيٍ، ميؼور، ابزاہيه، ہناو بً حارث ىدعی، حرضت ًسی بً حاته :  راوی

ًٔ الِ  اؤ بِ ًِ َصنَّ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًٔ َحارٔٔث اَحسَّ ًَٔسیِّ ابِ  ًِ ًَ ليََّدعٔیِّ 

ٌِ یَ  اَل ََل َتأِکُِل إَٔلَّ أَ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ًِ اِلنٔ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َسأَِلُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ َٚ َحاتٕٔه  ٔ  ِدز

ےن روسؽ اہلل ےس رعماض  رمعفنب دبعاہلل ، فعیک، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث یعخن، رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہ ہک ںیم

 ےک )ےک اکشر( یک ابتب درایتف ایک وت رفامای تم اھکؤ اال ہی ہک فہ زمخ رک دے )داھرےس( وت اھک  ےتک وہ۔

 رمعفنب دبعاہلل ، فعیک، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث یعخن، رضحت دعی نب احمت :  رافی

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

  



 

 

 اجونر یک زدنیگ ںیم یہ اس اک وج ہصح اکٹ ایل اجےئ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر یک زدنیگ ںیم یہ اس اک وج ہصح اکٹ ایل اجےئ

     97    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ہظاو بً سٌس، زیس بً اسله، حرضت ابً ًنزيٌ٘وب حنيس بً کاسب، مًٌ بً ًيسٰي  :  راوی

ًُ حَُنِيسٔ  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌَّ  َحسَّ ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ًُ ًٔيَسي  ًُ بِ ٌِ ثََيا َم ًٔ کَأسٕب َحسَّ بِ

 ٍَ ٔل ُٗ اَل َما  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ُضَو َمِيَتْة الئَّييَّ َػل َٓ ٍَ ٔمِيَضا  ُٗٔل َنا  َٓ ْة  ًِ اِلَبضٔيَنٔة َوهَٔی َحيَّ  ٔم

وقعیب دیمح نب اکبس، نعم نب ٰیسیع ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ں ای یسک ہصح اک وگتش( اکٹ ایل اجےئ وت فہ ڑکٹا رمدار ےہ۔رفامای اجونر ایھب زدنہ وہ افر ایس احتل ںیم اس اک وکیئ ہصح )الثم اپؤ

 وقعیب دیمح نب اکبس، نعم نب ٰیسیع ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 زدنیگ ںیم یہ اس اک وج ہصح اکٹ ایل اجےئ اجونر یک

     98    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، ابوبرکہذیی، طہز بً حوطب، حرضت تنيه زاری رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًَ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ ارٔیِّ  ًِ َتنٔيٕه السَّ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلُضَذیٔیُّ  يَّإغ َحسَّ

ٌَ أَِسئَنَة اِْلٔبٔٔل َو  و ِوْو یُحٔبُّ َٗ  ٌٔ ٔ الزََّما َٔ ٌُ فٔی آ َلِيطٔ َوَسلََّه یَُٜو ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل يَ َٗ َِ ٌَ أَذِىَاَب اِل و ٌُ َل ِ٘ َنا َي َٓ ٔه أَََل 



 

 

ُضَو َميِّْت  َٓ ًِ وَٓیٕ  ٍَ ٔم ٔل ُٗ 

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اوبرکبذہیل، رہش نب وحبش، رضحت ،میم داری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رکںی ےگ۔  رر ےس ونس! زدنہ اجونر اک وج  فآہل فملس ےن رفامای آرخ زامہن ںیم ھچک ولگ افوٹنں یک وکاہںین افر رکبویں یک دںیم اکٹ ایل

 ہصح یھب اکٹ ایل اجےئ فہ رمدار ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، اوبرکبذہیل، رہش نب وحبش، رضحت ،میم داری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  افر ڈٹی اک اکشریلھچم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یلھچم افر ڈٹی اک اکشر

     99    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابومؼٌب، ًبسالزحنً بً زیسبً اسله ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

 ًٔ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕب َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُمِؼ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ ًَُنَز أَ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًُ َزیِٔس بِ بِ

ٌٔ اِلُحوُت َواِلَحَزازُ  اَل أُحٔلَِّت َلَيا َمِيتََتا َٗ َه   َوَسلَّ

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوببعصم، دبعارلنمح نب زدینب املس ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع ےس

 ےن اراشد رفامای دف رمدار امہرے ےیل الحؽ ےئک ےئگ، یلھچم افر ڈٹی۔

 اوببعصم، دبعارلنمح نب زدینب املس ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یلھچم افر ڈٹی اک اکشر

     100    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبْشبرک بً خلٕ، نرص بً ًلی، زَکیا بً یحٌٰي بً ًنار، ابوًواو، ابی ًثناٌ ىہسی، حرضت سلناٌ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ

ثََيا أَبُو  ثََيا أَبُو الِ َحسَّ ًٔ ًَُناَرَة َحسَّ ًُ َیِحٌَي بِ یَّا بِ ثََيا َزََکٔ اََل َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًُ ٕٕ َوَنرِصُ بِ ًُ َخَل ٌَ بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ اؤ  وَّ ٌَ

ًِ اِلحَ  ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  ٌَ ًِ َسِلَنا ًَ ُمطُ اليَِّضسٔیِّ  ٔ اهَّللٔ ََل آکُلُُط َوََل أرَُحِّ ثَرُ ُجيُوز ِٛ اَل أَ َ٘ َٓ  ٔ  َزاز

اوبرشبرکب نب فلخ، رصن نب یلع، زرکای نب ٰییحی نب امعر، اوبوعاؾ، ایب امثعؿ دہنی، رضحت املسؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

امای اہلل ےک رکشلفں ںیم بس ےس زایدہ یہی ےہ ہن ںیم اےس اھکات اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈٹی ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت رف

 وہں، ہن رحاؾ اتہک وہں ۔

 اوبرشبرکب نب فلخ، رصن نب یلع، زرکای نب ٰییحی نب امعر، اوبوعاؾ، ایب امثعؿ دہنی، رضحت املسؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یلھچم افر ڈٹی اک اکشر

     101    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً مييٍ، سٔياٌ بً ًيييہ، ابی سٌيس، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثََيا ُس  ٍٕ َحسَّ ًُ َمئي ثََيا أَِحَنُس بِ ًَّ أَِزَواُد َحسَّ ُٛ وُل  ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ٍَ أَىََص بِ أل َسنٔ َّ٘ ٕس اِلَب ٌِ ٌٔيٕس َس ًِ أَبٔی َس ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ



 

 

 ٔٚ ًَلَی اِْلَكَِبا ًَ اِلَحَزاَز  ًََلِيطٔ َوَسلََّه یََتَضاَزیِ َّی اهَّللُ   الئَّييِّ َػل

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج ادمحنب عینم، ایفسؿ نب ہنییع، ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل

 رہطمات اھتولں ںیم رھک رک ڈٹایں اکی دفرسے وک دہہی اجیھب رکیت ںیھت ۔

 ادمحنب عینم، ایفسؿ نب ہنییع، ایب دیعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یلھچم افر ڈٹی اک اکشر

     102    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال، ہاطه بً ٗاسه زیاز بً ًبيساهَّلل بً ًَلثہ، موسٰي بً محنسبً ابزاہيه، حرضت جابز  :  راوی

 ىصوا

ًَِبٔس اهَّللٔ  ًُ ثََيا زٔیَازُ بِ أسٔه َحسَّ َ٘ ًُ اِل ثََيا َصأطُه بِ اُل َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ اِلَحنَّ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٔس  َحسَّ ًٔ ُمَحنَّ ًِ ُموَسي بِ ًَ ًٔ ًََُلثََة  بِ

ٌَّ الئَّييَّ َػ  ًٔ َمالٕٔک أَ ٕ َوأَىَٔص بِ ًِ َجابٔز ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  اَل اللَُّضهَّ بِ َٗ  ٔ ًَلَی اِلَحَزاز ًَا  ٌَ إَٔذا َز َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

ائٔظَيا َوأَِر  ٌَ ًِ َم ًَ َواصَٔضا  ِٓ َ ٍِ َزابَٔزُظ َوُخِذ بٔأ َل ِٗ ُط َوا ـَ ِٓٔشِس بَِي اَرُظ َوأَ َِ ُتِل ٔػ ِٗ ًَأئ أَصِلِٔک َٛٔباَرُظ َوا ٍُ السُّ ََّک َسنٔي َزاَٗٔيا إٔى

اَل َرجُ  َ٘ ٌَّ اِلَحَزاَز ىَثَِرةُ آَ ٔ اَل إ َٗ  ٔ ٍٔ َزابٔزظ ِل َ٘ ٔ اهَّللٔ بٔ ًِ أَِجَياز ًَلَی ُجِيٕس ٔم َٕ َتِسًُو  ِي َٛ اَل ْل َیا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ِلُحؤت فٔی اِلَبِْحٔ 

ًِ َرأَی اِلُحوَت یَِيثُرُظُ  ثَىٔي َم َحسَّ َٓ اَل زٔیَاْز  َٗ  َصأطْه 

زاید نب دیبع اہلل نب العہث، ومٰیس نب دمحمنب اربامیہ، رضحت اجرب فاسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، اہمش نب اقمس 
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 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ڈٹویں ےک ےیل دبداع رکےت وت رفامےت ا
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أِء اے اہلل! سبی ڈٹویں وک الہک رک دےئجی افر اؿ ےک اڈنے رخاب رک دےئجین 
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 )ہک زمدی َھاأ نَعْ ََم

اھک دیپا ہن وہں( افر اؿ وک ڑج ےس متخ رک دےئجی )ہک لسن یہ ہن رےہ( افر اؿ ےک ہنم امہری رفزویں ےس رفک دےئجی )ہک ہلغ فاانج ہن 



 

 

ںیکس( البہبش آپ یہ داع ےننس فاےل ںیہ۔ اکی صخش ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل یک ولخمؼ وک 

ےسیک دبداع دے رےہ ںیہ ہک اہلل اس یک لسن یہ متخ رک دںی ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڈٹی دنمسر ںیم یلھچم یک کنیھچ 

 ےہ۔ اہمش ےتہک ںیہ ہک زاید ےن رفامای ہک ےھجم اکی صخش ےن ئاتای ہک اس ےن داھکی یلھچم کنیھپ ریہ ؟یھ ڈٹی وک۔ ےس دیپا وہیت

 اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، اہمش نب اقمس زاید نب دیبعاہلل نب العہث، ومٰیس نب دمحمنب اربامیہ، رضحت اجرب فاسن :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 یلھچم افر ڈٹی اک اکشر

     103    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، حنازبً سلنہ، ابی مہزو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ مُ  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِجَيا َم َحسَّ َ ََ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٔ ًِ أَبٔی اِلُنَضزِّو ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ ابِ ثََيا َحنَّ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ َّی َحنَّ ٍَ الئَّييِّ َػل

ًِ جَ  ْب ٔم ٕ أَِو رَضِ ًِ َجَزاز َبَلَيا رِٔجْل ٔم ِ٘ اِسَت َٓ  ٕ ٕة أَِو ًُِنَزة َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َححَّ ًَ الَٔيا اهَّللُ  ٌَ ٔ ًَّ بٔأَِسَواكَٔيا َون بُُض ِلَيا َنرِضٔ ٌَ َح َٓ  ٕ َزاز

ًِ َػِيسٔ اِلَبِْحٔ  َّطُ ٔم إٔى َٓ َه کُلُوُظ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ 

 ؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ یبن رکمی یلص اہلل

 

 
 ہیلع فآہل فملس یک تیع یلع نب دمحم، فعیک، امحدنب ہملس، ایب م

ںیم جح ای رمعہ ےک ےیل ےلکن۔ امہرے اسےنم ڈٹویں اک اکی رگفہ آای۔ مہ اںیہن وجوتں افر وکڑفں ےس امرےن ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای اںیہن اھکول ویکہکن ہی دنمسر اک اکشر ںیہ ۔

  :  رافی

 

 
 ؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، امحدنب ہملس، ایب م

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

  



 

 

 نج اجونرفں وک امران عنم ےہ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں وک امران عنم ےہ

     104    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بسالزحنً بً ًبسالوہاب، ابوًامزً٘سی، ابزاہيه بً ٓـل، سٌيسم٘بری، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی  ً محنسبً بظار،

 رضي اهَّلل ًيہ

ٔسیُّ  َ٘ ٌَ ٕ اِل ًَأمز ثََيا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اِلَوصَّأب   ًُ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ إر َو ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاص ًِ َحسَّ ًَ ٔل  ـِ َٔ ًُ اِل يُه بِ

 َ ِتٔل الرصُّ َٗ  ًِ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن َٔ َواليَِّنَلةٔ َواِلُضِسصُسٔ َس َس ِٔ ِـّ ٔ َوال  ز

لضف، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت  دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دبعاولاہب، اوباعرمدقعی، اربامیہ نب

 ںیہ ہک ڑچای، ڈنیمک، ویچیٹن افر دہدہ وک امرےن ےس )اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن( عنم رفامای۔

 ریض اہلل ہنع دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دبعاولاہب، اوباعرمدقعی، اربامیہ نب لضف، دیعسربقمی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں وک امران عنم ےہ

     105    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ی، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًتبہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنامحنس بً یحٌٰي، ًبسالززاٚ، مٌنز، زہز :  راوی

ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ بِ



 

 

اَل ىََهی َرُس  َٗ َوابِّ اليَِّنَلٔة َواليَِّحٔل َواِلُضِسصُٔس َواًَبَّإض  ًِ السَّ ٍٕ ٔم ِتٔل أَِربَ َٗ  ًِ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔ وُل اهَّللٔ َػل ز َ  لرصُّ

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 ( ڑچای۔6( دہدہ، )5( دہش یک یھکم، )4( ویچیٹن، )3اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر اجونرفں وک امر ڈاےنل ےس عنم رفامای )

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں وک امران عنم ےہ

     106    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بی سلنہ احنسبً ًنزو بً رسح، احنسبً ًيسٰي مرصیاٌ ، ًبساهَّلل بً وہب، یوىص ابً طہاب، سٌيسبً مشيب، ا :  راوی

 بً ًبساهَّلل ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

 ًُ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ یَّا ًُ ًٔيَسي اِلنرِٔصٔ حٔ َوأَِحَنُس بِ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص 

 ٔ ٔب َوأَب ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َ ٔطَضإب  ٌَّ ى ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ ىَٔييِّ اهَّللٔ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ا ی َسَلَنَة بِ بٔيًّ

َّ َوَجلَّ إَٔلِيطٔ  ًَز أَِوَوی اهَّللُ  َٓ ِت  َٗ أرُِحٔ َٓ َیٔة اليَِّنٔل  أََمَز بَْٔقِ َٓ َػِتطُ ىَِنَلْة  ًِ اِْلَىِبَٔيأئ َْقَ ًِ  ٔم ّة ٔم َػِتَک ىَِنَلْة أَصَِلَِٜت أُمَّ ٌِ َْقَ فٔی أَ

ًٔ ٔط  ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ِيُث  ثَىٔي اللَّ ثََيا أَبُو َػالٕٔح َحسَّ ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُح َحسَّ اَل اِْلَُمٔه ُتَشبِّ َٗ ٔ ىَِحَوُظ َو َضإب بٔإِٔسَيازٔظ

َػِت   َْقَ

 رصمایؿ ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن انب اہشب، دیعسنب بیسم، ایب ہملس نب دبعاہلل ، رضحت ادمحنب رمعف نب رسح، ادمحنب ٰیسیع

 دای ہک اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک یبن وک ویچیٹن ےن اکٹ ایل وت اوہنں ےن مکح

 فہ الج دای ایگ۔ اس رپ اہلل اعتیل ےن اؿ یک رطػ فیح  یجیھ ہک اکی ویچیٹن ےک اکس ے رپ آپ ویچویٹنں اک اسرا لب الج دای اجےئ۔ انچہچن



 

 

 ےن اکی وپری اتم وک ابتہ رک دای وج اہلل یک اپیک ایبؿ رکیت ؟یھ۔ اکی دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

سن انب اہشب، دیعسنب بیسم، ایب ہملس نب دبعاہلل ، ادمحنب رمعف نب رسح، ادمحنب ٰیسیع رصمایؿ ، دبعاہلل نب فبہ، وی :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

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

  

 وھچیٹ رکنکی امرےن یک اممتعن

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھچیٹ رکنکی امرےن یک اممتعن

     107    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ایوب، حرضت سٌيس بً جبير :  راوی

ٕ أَ  ًٔ ُجَبيِر ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یّبا َحسَّ ٕل ٌَّ َْقٔ َّٔ َِ ًٔ ُم ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٌَ ٔ ل

ََّضا ََل َتٔؼيُس  اَل إٔى َٗ ٖٔ َو ًِ اِلَدِذ ًَ َه ىََهی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٔ اَل إ َٗ َيَضاُظ َو َٓ  َٖ ٜٔيََّضا  َخَذ ا َوَل ًَُسوًّ  ُ َٜأ َػِيّسا َوََل َتِي

اَز  ٌَ َٓ اَل  َٗ يَِن  ٌَ ُ اِل أ َ٘ ِٔ ًَّ َوَت ًَِيُط ثُهَّ ًُِسَت ََل أُکَلُِّنَک أَبَّساَتِٜرٔسُ الشِّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ثَُک أَ اَل أَُحسِّ َ٘ َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، رضحت دیعس نب ریبج رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب لفغم ےک اکی زعسی ےن وھچیٹ رکنکی 

ری وت اوہنں ےن اےس رفاک افر رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم ایک ےہ افر رفامای ےہ ہک اس ےس ہن وت ایلگن رپ رھک رک ام

اکشر وہات ےہ ہن دنمش وک اصقنؿ اتچنہپ ےہ اہتبل یسک اک داتن وٹٹ اتکس ےہ، آا ھ وھپٹ یتکس ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک اس زعسی ےن دفابرہ 

 نب لفغم ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت ہی ئاتای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای رھپ مت ےن دفابرہ فیہ ااسی یہ ایک وت دبعاہلل

 رحتک یک۔ اب ںیم مت ےس یھبک ابت ہن رکفں اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، رضحت دیعس نب ریبج :  رافی



 

 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھچیٹ رکنکی امرےن یک اممتعن

     108    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ً ػہباٌ، حرضت ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبيسبً سٌيس، محنسبً بظار، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ً٘بہ ب :  راوی

 ًبساهَّلل بً مِٔل رضي اهَّلل ًيہ

ثَيَ  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس ح و َحسَّ ًُ َس ثََيا ًُبَِيُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًُ َج ُس بِ ا ُمَحنَّ

ًٔ ُػ  َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٖٔ ُط ًِ اِلَدِذ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی الئَّييُّ َػل َٗ ٕل  َّٔ َِ ًٔ ُم ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ِضَبا

 ًَّ يَِن َوَتٜرِٔسُ الشِّ ٌَ ُ اِل أ َ٘ ِٔ ٜٔيََّضا َت ُسوَّ َوَل ٌَ ِيَس َوََل َتِيکٔی اِل ُتُل الؼَّ ِ٘ ََّضا ََل َت اَل إٔى َٗ  َو

نب دیعس، دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب نابہؿ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع

 وک رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکنکی ایلگن رپ رھک رک امرےن ےس عنم ایک افر رفامای اس ےس ہن وت اکشر وہات ےہ ہن دنمش

 وھپٹ یتکس ےہ افر داتن وٹٹ اتکس ےہ۔اصقنؿ اتچنہپ ےہ اہتبل آا ھ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعنب دیعس، دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب نابہؿ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

  )افر یلکپھچ( وک امر ڈاانلرگٹگ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رگٹگ )افر یلکپھچ( وک امر ڈاانل

     109    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبسالحنيسبً جبير، سٌيسبً مشيب، حرضت او شیک رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ثََيا أَ  ًٔ الِ َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ِبٔس اِلَحنٔئس بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ یٕک بُو برَِکٔ بِ ًِ أُوِّ َشٔ ًَ ُنَشئَّب 

 ْٔ ِتٔل اِْلَِوَزا َ٘ َه أََمَزَصا بٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل  أَ

، ایفسؿ نب ہنییع، دبعابدیمحنب ریبج، دیعسنب بیسم، رضحت اؾ رشکی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اوبرکب نب ایب ہبیش

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رگٹگ امرےن اک مکح دای

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دبعابدیمحنب ریبج، دیعسنب بیسم، رضحت اؾ رشکی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رگٹگ )افر یلکپھچ( وک امر ڈاانل

     110    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 دتار، سہيل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہمحنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ًبسالٌزیز بً م :  راوی

ثََيا  ًُ اِلُنِدَتارٔ َحسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ُسَضِيْل 

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل اىَٔئة ًَ َتَلَضا فٔی الثَّ َٗ  ًِ َذا َحَشَيّة َوَم َٛ َذا َو َٛ َلُط  َٓ بَٕة  ٔل رَضِ ُّا فٔی أَوَّ َتَل َوَز َٗ  ًِ اَل َم َٗ َه  لَّ

 َ َذا َحَشَيّة أَِزن َٛ َذا َو َٛ َلطُ  َٓ الَٔثةٔ  بَٔة الثَّ ِ َتَلَضا فٔی الرضَّ َٗ  ًِ ًِ اِْلُویَی َوَم َذا أَِزنَی ٔم َٛ َذا َو َٛ َلُط  ًِ الَّذٔ َٓ ٔ ی ٔم ُظ فٔی اِلَنزَّة ی َذََکَ

اىَٔيةٔ   الثَّ



 

 

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیم امر ڈاال اےس اینت فملس ےن رفامای سج ےن رگٹگ وک یلہپ رضب ںیم امر ڈاال اےس اینت ایکینں ںیلم یگ افر سج ےن دفرسی رضب 

 )یلہپ رمہبت ےس مک( ایکینں ںیلم یگ افر سج ےن رسیتی رضب ںیم امر ڈاال اےس اینت )دفرسی رمہبت ےس مک( ایکینں ںیلم یگ۔

 دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسی نب اتخمر، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رگٹگ )افر یلکپھچ( وک امر ڈاانل

     111    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہااحنس بً ًنزو بً رسح، ًبساهَّلل بً وہب، یوىص، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، سيسہ ًائظ :  راوی

ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  حٔ َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ

 ٔ اَل ل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ةُ ًَائَٔظَة أَ َ٘ َُٔوِئش ْٔ اِل  ِلَوَز

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رگٹگ وک دباعمش ف دباکر رفامای۔

 ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعویسن ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رگٹگ )افر یلکپھچ( وک امر ڈاانل



 

 

     112    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یوىص بً محنس، جزیز بً حازو، ىآٍ، ٓاٛہ بً مِيرہ كی آزاز َکزہ باىسی حرضت سائبہ :  راوی

ًِ َسا ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ َحازٔوٕ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٔ َحسَّ ًٔ اِلُنِٔيَرةٔ ئَٔبَة َمِوََلةٔ اِل اٛٔطٔ بِ

ٌٔيَن  اَلِت یَا أُوَّ اِلُنِؤٔمئيَن َما َتِؼَي َ٘ َٓ ا  ًّ أَِت فٔی بَِيتَٔضا ُرِمّحا َمِوُؿو َ ََ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ََّضا َزَخَلِت  ٔ أَى ُتُل بٔطٔ َصٔذظ ِ٘ اَلِت َن َٗ  بَٔضَذا 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ ىَٔييَّ اهَّللٔ َػل ٔ إ َٓ أَِت اليَّاَر اِْلَِوَزاَْ  َٔ ِ ًِ فٔی اِْلَِرٔق َزابَّْة إَٔلَّ أَك ا أُِلقَٔی فٔی اليَّارٔ َلِه َتُٜ ٌَّ إٔبَِزاصٔيَه َلنَّ َه أَِخبََرىَا أَ

ِتلٔطٔ  َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔ َّی اهَّللُ  أََمَز َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ َلِيطٔ  ًَ ُُٔذ  ََّضا کَاىَِت َتِي إٔى َٓ  ْٔ  َُيَِر اِلَوَز

نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، رجری نب احزؾ، انعف، افہک نب ریغمہ یک آزاد رکدہ ابدنی رضحت اسہبئ رفامیت ںیہ ہک ںیم دیسہ اعہشئ  اوبرکب

ےک رھگ یئگ۔ داھکی ہک رھگ ںیم اکی رباھچ راھک وہا ےہ۔ وت رعض ایک اے اؾ اوملنینم! آپ اس ےس ایک رکیت ںیہ ؟ رفامےن ںیگل مہ اس 

ں( امریت ںیہ۔ اس ےیل ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ئاتای ہک دیسان اربامیہ ہیلع االسلؾ وک بج ےس رگٹگ )افر ایلکپھچ

آگ ںیم ڈاال ایگ وت زنیم ےک رہ اجونر ےن آگ اھجبےن یک وکشش یک۔ وساےئ رگٹگ ےک ہک ہی اس ںیم وھپکن امر راہ اھت )اتہک افر 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس امر ڈاےنل اک مکح رفامای۔ڑھبےک( اس ےیل روسؽ اہلل یلص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، رجری نب احزؾ، انعف، افہک نب ریغمہ یک آزاد رکدہ ابدنی رضحت اسہبئ :  رافی

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

  

  فاال دردنہ رحاؾ ےہرہ داتن

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ داتن فاال دردنہ رحاؾ ےہ

     113    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ابوازریص، حرضت ابوثٌلبہ خظىي :  راوی



 

 

بَّأح أَىَِبأَىَا ُس  ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ َلَبَة اِلُدَظىٔيِّ أَ ٌِ ًِ أَبٔی َث ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی أَبُو إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ 

اَل الزُّصِزٔیُّ َوَلِه أَِس  َٗ  َٔ َبا ًِ الشِّ ًِ أَکِٔل کُلِّ ذٔی ىَإب ٔم ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی  َّی اهَّللُ  ٍِ الئَّييَّ َػل اَو  َن َّي َزَخِلُت الظَّ  بَٔضَذا َحً

دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ داتن 

   ین ؟یھ۔فاےل دردنے وک اھکےن ےس عنم رفامای۔ اامؾ زرہی رفامےت ںیہ بج کت ںیم اشؾ ںیہن ایگ بت کت ںیم ےن ہی دحثی ںیہن

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ داتن فاال دردنہ رحاؾ ےہ

     114    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بسالزحنً بً مہسی، مالک بً اىص،  :  راوی ابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاویہ، ہظاو، احنس بً سياٌ، اسحٙ بً ميؼور،ً 

 اسنٌيل بً ابی حٜيه، ًبيسہ بً سٔياٌ، حرضت ابوہزیزہ

ًُ صَٔظ  اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَِبُس َحسَّ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِيُؼوٕر  ُٙ بِ ٌٕ َوإِٔسَح ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُس بِ اوٕ ح و َحسَّ

 ِٔ ًٔ ُس ًَبٔيَسَة بِ  ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ أَبٔی َح ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًُ أَىَٕص  ثََيا َمالُٔک بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِضٔسٓیٕ  ًٔ بِ ًِ الزَِّحَن ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٌَ َيا

اْو اليَّئ  َٔ رَحَ َبا ًِ الشِّ اَل أَکُِل کُلِّ ذٔی ىَإب ٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   يِّ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی، اشہؾ، ادمح نب انسؿ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، اامسلیع نب ایب میکح، دیبعہ 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ داتن فاےل دردنے اک اھکان رحاؾ نب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک

 ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی، اشہؾ، ادمح نب انسؿ، ا،قح نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، الیعمس نب ایب میکح،  :  رافی



 

 

 دیبعہ نب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ داتن فاال دردنہ رحاؾ ےہ

     115    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل برک بً خلٕ، ابً ابی ًسی، سٌيس، ًلی بً حٜه، مينوٌ بً مہزاٌ، سٌيسب :  راوی

 ًيہنا

ًٔ ٔمضِ  ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ًَ َٜٔه  ًٔ اِلَح ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ٕ َحسَّ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٌَ َزا

َّی اهَّللُ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًِ کُلِّ ذٔی ًَ ًَ َٔ َو َبا ًِ الشِّ ًِ أَکِٔل کُلِّ ذٔی ىَإب ٔم ًَ َه یَِوَو َخِيبََر  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

 ٔ يِر ًِ اللَّ  ٔمِدَلٕب ٔم

رکب نب فلخ، انب ایب دعی، دیعس، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ داتن فاےل دردنہ افر ےجنپ فاےل رپدنہ وک اھکےن ےس عنم رفامای۔گنج ربیخ ےک دؿ روس

 رکب نب فلخ، انب ایب دعی، دیعس، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 افر ولڑمی اک ایبؿ

ے

 ڑیھبی 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 افر ولڑمی اک ایبؿ

ے

 ڑیھبی 



 

 

     116    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً جزَ، حرضت خزینہ بً  ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً واؿح ، محنس بً اسحٙ، ًبسالرکیه بً مدارٚ، حباٌ :  راوی

 جزء رضي اهَّلل ًيہ

ی ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َوأؿٕح  ثََيا یَِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ًِ حٔبَّا ًَ  ٔٚ ًٔ أَبٔی اِلُنَدارٔ ٔه بِ

 َٗ ًٔ َجزِٕئ  ًِ أَخٔيطٔ ُخزَیَِنَة بِ ًَ ًٔ َجزِٕئ  َلٔب بِ ٌِ
وُل فٔی الثَّ ُ٘ ًِ أَِحَيأغ اِْلَِرٔق َما َت ًَ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ ٔجئُِتَک ْٔلَِسأََلَک  اَل 

ئَِب أََحْس ٓٔيطٔ  اَل َوَیأِکُُل الذِّ َٗ ئِٔب  وُل فٔی الذِّ ُ٘ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما َت َلَب  ٌِ
ًِ َیأِکُُل الثَّ اَل َوَم   َخيِرْ َٗ

، ٰییحی نب فاحض ، دمحم نب ااحسؼ ، دبعارکلمی نب قرارؼ، ةحؿ نب زجع، رضحت زخب ہ نب زجء ریض اہلل ہنع رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش

ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم اس ےیل احرض وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زنیم ےک ھچک اجونرفں یک 

آہل فملس ولڑمی یک ابتب ایک رفامےت ںیہ ؟ رفامای ولڑمی وکؿ اھکات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ابتب درایتف رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ےک قلعتم ایک رفامےت ںیہ ؟ رفامای سج ںیم الھبیئ افر ریخ وہ فہ الھب ولڑمی اھکےئ اگ۔

ے

 اے اہلل ےک روسؽ! آپ ڑیھبی 

 می نب قرارؼ، ةحؿ نب زجع، رضحت زخب ہ نب زجء ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب فاحض ، دمحم نب ا،قح، دبعارکل :  رافی

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

  

 وجب اک مکح

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وجب اک مکح

     117    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، محنسبً ػباح، ًبساهَّلل بً رجاء مکی، اسناًيل بً اميہ، ًبساهَّلل بً ًبيسبً ًنير، ابً ابی  :  راوی

 ًنار، جابز بً ًبساهَّلل حرضت ًبسالزحنً بً ابی ًنار



 

 

ًُ َرَجائٕ  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ِبٔس اهَّللٔ  َحسَّ ًَ  ًِ ًَ َة  ًٔ أَُميَّ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ِّیُّ  اِلَنک

 ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًَ اَل َسأَِلُت َجابَٔز بِ َٗ  ًٔ ًَِبُس الزَِّحَن إر َوصَُو  ًَنَّ ًٔ أَبٔی  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنيِر ًٔ ًُبَِئس بِ ُِٗلُت بِ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ٍٔ أََػِيْس صَُو  بُ َـّ ًِ ال

 ٌَ اَل َن َٗ ِه آکُلَُضا  ٌَ اَل َن َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َت ٔم ٌِ ُِٗلُت أََطِيْئ َسنٔ  ِه 

اشہؾ نب امعر، دمحمنب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، اامسلیع نب اہیم، دبعاہلل نب دیبعنب ریمع، انب ایب امعر، اجرب نب دبعاہلل رضحت 

ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس وجب ےک قلعتم درایتف ایک ہک ہی اکشر ےہ؟ رفامای یج اہں۔  دبعارلنمح نب ایب امعر رفامےت ںیہ ہک

 ںیم ےن رعض ایک ہی ابت آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین ےہ؟ رفامای یج اہں ۔

نب دیبعنب ریمع، انب ایب امعر، اجرب نب دبعاہلل اشہؾ نب امعر، دمحمنب ابصح، دبعاہلل نب راجء یکم، اامسلیع نب اہیم، دبعاہلل  :  رافی

 رضحت دبعارلنمح نب ایب امعر

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وجب اک مکح

     118    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً وؿح، ابً اسحٙ، ًبسالرکیه بً ابی مدارٚ، حباٌ بً جزء، حرضت خزینہ بً جزر  :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہ

ًٔ أَ  یٔه بِ ًَِبسٔ اِلرَکٔ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ًُ َوأؿٕح  ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ بٔی اِلُندَ َحسَّ ٌَ بِ ًِ حٔبَّا ًَ  ٔٚ ارٔ

 ٍَ بُ َـّ ًِ َیأِکُُل ال اَل َوَم َٗ  ٍٔ بُ َـّ وُل فٔی ال ُ٘ ُِٗلُت َیا َرُسوَل اهَّللٔ َما َت اَل  َٗ ًٔ َجزِٕئ  ًِ ُخزَیَِنَة بِ ًَ  َجزِٕئ 

اہلل ہنع رفامےت ںیہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب فحض، انب ااحسؼ ، دبعارکلمی نب ایب قرارؼ، ةحؿ نب زجء، رضحت زخب ہ نب زجر ریض

 ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وجب یک ابتب ایک رفامےت ںیہ ؟ رفامای وکؿ ےہ وج وجب اھکےئ۔



 

 

 ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب فحض، انب ا،قح، دبعارکلمی نب ایب قرارؼ، ةحؿ نب زجء، رضحت زخب ہ نب زجر ریض اہلل  :  رافی

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

  

 وگہ اک ایبؿ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اک ایبؿ

     119    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ب، حرضت ثابت بً یزیس انؼاریابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ٓـيل، حشين، زیسبً وہ :  راوی

ًِ ثَا ًَ ًٔ َوصِٕب  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًِ حَُؼيِٕن  ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ یَزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیِّ  بٔٔت بِ

أََػ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل يَّا َم ََٓظَویُِتُط ثُهَّ ُٛ أََػِبُت ٔمِيَضا َؿبًّا  َٓ أَکَلُوا ٔمِيَضا  َٓ اِطَتَوِوَصا  َٓ اَب اليَّاُض ٔؿَبابّا 

 ٌَّ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ُط  ٌَ سُّ بَٔضا أََػابٔ ٌُ َل َي ٌَ َح َٓ أََخَذ َجزٔیَسّة  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٔ أََتِيُت بٔطٔ الئَّييَّ َػل ائ ًِ بَىٔي إرِٔسَ ّة ٔم يَل ُمٔشَدِت  أُمَّ

 ِ َلِه َیأ َٓ أَکَلُوَصا  َٓ ِس اِطَتَوِوَصا  َٗ ٌَّ اليَّاَض  ٔ ِلُت إ ُ٘ َٓ لََّضا هَٔی  ٌَ ِّی ََل أَِزرٔی َل ٔن  کُِل َوَلِه یَِيطَ َزَوابَّ فٔی اِْلَِرٔق َوإ

 اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیسح، زدینب فبہ، رضحت اثتب نب سیدی ااصنری رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص

ےک اسھت ےھت۔ ولوگں ےن تہب یس وگہ ڑکپ رک وھبںین افر اھکےن ےگل۔ ںیم ےن یھب اکی وگہ ڑکپی افر وھبؿ رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

امای ینب فملس یک دختم ںیم ک ش یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اشخ یل افر اس ےس اینپ اویلگنں رپ امشر رکےن ےگل۔ رھپ رف

ارسالیئ ےک اکی رگفہ یک وصرںیت خسم یک ںیئگ افر زنیم ےک اجونرفں یک وصرںیت اؿ وک دی ںیئگ۔ ےھجم ولعمؾ ںیہن۔ وہاتکس ےہ 

 فہ یہی وہ۔ ںیم ےن رعض ایک ولوگں ےن وت وھبؿ وھبؿ رک وخب اھکںیئ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وخد اھکیئ ہن عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیسح، زدینب فبہ، رضحت اثتب نب سیدی ااصنری :  رافی

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



 

 

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اک ایبؿ

     120    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابواسحٙ ہزوی ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حاته، اسناًيل بً ًليہ، سٌيس بً ابی رعوبہ، ٗتازہ، سلامیٌ يظرکی،  :  راوی

 حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

 ًُ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًٔ َحاتٕٔه َحسَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ َٙ اِلَضَزؤیُّ إٔبَِزاصٔيُه بِ ثََيا أَبُو إِٔسَح َتاَزَة  َحسَّ َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًٔ أَبٔی رَعُ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َة  ًَُليَّ

َه َلِه یَُْحِّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ِبٔس اهَّللٔ أَ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ یِّ  ٌَ اِلَيِظرُکٔ ًِ ُسَلامِیَ اُو ًَ ٌَ َُّط َلَل ٔذَرُظ َوإٔى َٗ  ًِ ٜٔ بَّ َوَل َـّ ِو ال

ًَا ٔة الزِّ ثََيا أَبُو َسَلَنَة یَ ًَامَّ ٌَ ًِٔئسی َْلَکَِلُتُط َحسَّ َُيَِر َواحٕٔس َوَلِو کَا ٍُ بٔطٔ  َٔ ًَزَّ َوَجلَّ َلَيِي ٌَّ اهَّلَل  ٔ ًَبُِس ٔئ َوإ ثََيا  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ِحٌَي بِ

 ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًُ أَبٔی رَعُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًِلَی َحسَّ َ َلِيطٔ  اِْل ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ أب  ًٔ اِلَدلَّ ًِ ًَُنَز بِ ًَ

َه ىَِحَوظُ   َوَسلَّ

ر ی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض 
ک

 

 ُ ُ

اوب ااحسؼ رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، امیلسؿ 

ہیلع فآہل فملس ےن وگہ یک رحتم ایبؿ ںیہن رفامیئ، اہتبل اےس اندنسپ رفامای افر ہی اعؾ  اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

رچفاوہں یک وخراک ےہ افر اہلل ےن اس ےس تہب ولوگں وک عفن اشخب افر ارگ ریمے اپس وگہ وہیت وت ںیم رضفر اھکات۔ رضحت رمع 

 افرفؼ ریض اہلل ہنع ےس یھب ااسی یہ ومضمؿ رمفی ےہ۔

ر ی، رضحت اجرب نب ا :  رافی
ک

 

 ُ ُ

وبا،قح رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، امیلسؿ 

 دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگہ اک ایبؿ

     121    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ًبسالزحيه بً سلامیٌ زاؤز بً ابی ہيس، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

ًِ أَبٔی نَ  ًَ ًٔ أَبٔی صِٔيٕس  ًِ َزاُوَز بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ اَل ىَاَزی َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  رِضَ

اَل یَا َر  َ٘ َٓ ََلةٔ  ًِ الؼَّ َٖ ٔم ٔة حٔيَن اِنرَصَ َّٔ
ًِ أَصِٔل الؼُّ َه َرُجْل ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ أَِرَؿَيا أَِرْق َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ ُسوَل اهَّللٔ إ

ا َٗ َبأب  ِـّ َنا َتَزی فٔی ال َٓ ْة  بَّ ـَ ًَِيطُ َم َلِه َیأُِمزِ بٔطٔ َوَلِه یَِيَط  َٓ ّة ُمٔشَدِت  َُّط أُمَّ ىٔي أَى َِ  َل بََل

اوبرکبی، دبعارلمیح نب امیلسؿ داؤد نب ایب دنہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن اکپر رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! امہرے العہق ںیم وگہ تہب فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت الہ ہفص ںیم ےس اکی صخش 

وہیت ےہ۔ وگہ ےک قلعتم آپ ایک مکح دےتی ںیہ ؟ رفامای ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک اکی رگفہ یک ںیلکش خسم رک دی یئگ ںیھت ، وگہ یک وصرت 

 ںیم۔ زین آپ ےن اھکےن اک مکح یھب ہن دای افر عنم یھب ہن رفامای۔

 رکبی، دبعارلمیح نب امیلسؿ داؤد نب ایب دنہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخریاوب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اک ایبؿ

     122    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً مؼفی حنصي، محنسبً رحب، محنسبً وليسزبيسی، زہزی، ابی امامہ، سہل بً حييٕ، حرضت  :  راوی

 ًبساهَّلل بً ًباض

ًُ اِلَولٔئس الزُّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنَؼفَّی اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًِ الزُّصِز ًَ ًِ أَبٔی بَِئسیُّ  ًَ یِّ 



 

 

 َّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ ًٔ اِلَولٔئس أ ًِ َخالٔسٔ بِ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕٕ ًٔ حَُيِي ًٔ َسِضٔل بِ ُتَٔی أَُماَمَة بِ َه أ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اهَّللُ 

 َ٘ َٓ ٔ لَٔيأِکَُل ٔمِيطُ  أَصَِوی بَٔئسظ َٓ َب إَٔلِيطٔ  َُْٓقِّ ٓبٕ َمِظوٓٔیٕ  ـَ اَل بٔ َ٘ َٓ ِيطُ  ًَ ٍَ یََسُظ  َٓ َ ََ َّطُ َلِحُه َؿٓبٕ  ُظ یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى ًِ َحرَضَ اَل َلطُ َم

 َٓ اَل  َٗ ًَآُُط  أَٔجُسنٔی أَ َٓ ًِ بٔأَِرضٔي  ٜٔيَّطُ َلِه َیُٜ اَل ََل َوَل َٗ بُّ  َـّ اْو ال َ َلُط َخالْٔس یَا َرُسوَل اهَّللٔ أرََحَ أ َٓ بِّ  َـّ ٔیَی ال کََل أَصَِوی َخالْٔس إ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِيُوزُ إَٔلِيطٔ  َّی اهَّللُ   ٔمِيُط َوَرُسوُل اهَّللٔ َػل

دمحم نب یفصم یصمح، دمحمنب رحب، دمحمنب فدیلزدیبی، زرہی، ایب اامہم، لہس نب فینح، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ 

یک دختم ںیم ینھب وہیئ وگہ ک ش یک یئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ہک اخدل نب فدیل ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فملس ےک رقبی یک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکےن ےک ےیل اہھت سباھای۔ احرضنی ںیم ےس اکی صخش ےن رعض ایک 

 ااھٹ ایل وت رضحت اخدل ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ہی وگہ اک وگتش ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس اہھت

اے اہلل ےک روسؽ! ایک وگہ رحاؾ ےہ؟ رفامای ںیہن ! رحاؾ وت ںیہن نکیل امہرے العہق ںیم وہیت ںیہن اس ےیل ےھجم دنسپ ںیہن وت رضحت 

  رےہ ےھت۔اخدل ےن اہھت وگہ یک رطػ سباھای افر وگہ اھکیئ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رطػ دھکی

 دمحمنب یفصم یصمح، دمحمنب رحب، دمحمنب فدیلزدیبی، زرہی، ایب اامہم، لہس نب فینح، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اک ایبؿ

     123    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مؼفی، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ًٔ ًَُنزَ  ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ اِلُنَؼفَّی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّللُ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

بَّ  َـّ ىٔي ال ٌِ ُو َي  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل أرَُحِّ

 دمحمنب یفصم، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن



 

 

 رفامای ںیم وگہ وک رحاؾ ںیہن اتہک۔

 دمحمنب یفصم، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  فیرا

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

  

 رخوگش اک ایبؿ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رخوگش اک ایبؿ

     124    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، محنسبً جٌرف، ًبسالزحنً بً مہسی، طٌبہ، ہظاو بً زیس، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ثََيا ُط  اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِضٔسٓیٕ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن رَفٕ َو ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ صَٔظ َحسَّ ًَ َبُة  ٌِ ًِ ًَ ًٔ َزیِٕس  اؤ بِ

ِيُت حَ  ٌَ ََٓش بُوا  َِ َل َٓ َلِيَضا  ًَ ِوا  ٌَ َش َٓ ِحَيا أَِرىَّبا  َٔ أَِن َٓ  ٌٔ ِضَزا اَل َمَزِرىَا بَٔنزِّ الوَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  أََتِيُت بَٔضا أَبَا أَىَٔص بِ َٓ ُتَضا  ِٛ َّي أَِزَر ً

ٔیَی الئَّييِّ  حُزَٔصا َوَورَٔٛٔضا إ ٌَ َث بٔ ٌَ َب َٓ ََٓذبََحَضا  بَٔلَضا كَِلَحَة  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک مہ رمارہظلاؿ انیم ہگج 

فڑا افر ںیم ےن اےس ےس زگرے۔ مہ ےن اکی رخوگش وک ڑیھچا افر اےس ڑکپےن ےک ےیل دفڑے نکیل ابآلرخ کھت ےئگ۔ رھپ ںیم د

ڑکپ ایل افر رضحت اوبہحلط ےک اپس الای۔ اوہنں ےن اےس ذحب ایک افر اس یک راؿ افر رسنی اک ہصح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

 اجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ رفامایل۔

 ؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکلدمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اشہ :  رافی

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رخوگش اک ایبؿ

     125    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اؤز بً ابی ہيس، طٌيي، حرضت محنس بً ػٔواٌ رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، ز :  راوی

ًِ الظَّ  ًَ ًُ أَبٔی صِٔيٕس  ٌَ أَىَِبأَىَا َزاُوزُ بِ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َُّط َمزَّ َحسَّ ٌَ أَى َوا ِٔ ًٔ َػ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٔييِّ  ٌِ

َّی ا ًٔ اِْلَِرىََبئِن ًَلَی الئَّييِّ َػل ِّی أََػِبُت َصَذیِ ٔن اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ إ َ٘ َٓ ُضَنا  َ٘ لِّ ٌَ َه بٔأَِرىََبئِن ُم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َلِه أَٔجِس َحٔسیَسّة هَّللُ  َٓ

اَل کُلِ  َٗ َٓآکُُل  ِيُتُضَنا بَٔنزَِوةٕ أَ َّٛ َذ َٓ  أَُذِّٛيضَٔنا بَٔضا 

نب ایب دنہ، یبعش، رضحت دمحم نب وفصاؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، داؤد

فآہل فملس ےک اپس ےس زگرے، دف رخوگش اکٹلےئ وہےئ وت رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ےن ہی دف رخوگش ڑکپے۔ ےھجم 

  ےس اؿ وک ذحب ایک۔ ایک ںیم اھکولں ؟ رفامای اھکول۔ولےہ یک وکیئ زیچ ہن یلم ہک ذحب رکفں۔ وت ںیم ےن دیفس زیت داھر رھتپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، داؤد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت دمحم نب وفصاؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاکشر اک ایب :   ابب

 رخوگش اک ایبؿ

     126    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً واؿح ، محنسبً اسحٙ، الرکیه بً ابی مدارٚ، حباٌ بً جزئ، حرضت خزینہ بً  :  راوی

 جزء



 

 

ًُ َو  ثََيا یَِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ًِ حٔبَّا ًَ  ٔٚ ًٔ أَبٔی اِلُنَدارٔ یٔه بِ ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ أؿٕح 

ًِ أَِحَيأغ اِْلَِر  ًَ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ ٔجئُِتَک ْٔلَِسأََلَک  اَل  َٗ ًٔ َجزِٕئ  ًِ أَخٔيطٔ ُخزَیَِنَة بِ ًَ ًٔ َجزِٕئ  اَل بِ َٗ بِّ  َـّ وُل فٔی ال ُ٘ ٔق َما َت

َُٓ٘ٔسِت أُمَّ  اَل  َٗ ِو َولَٔه یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ا َلِه تَُْحِّ ِّی آکُُل ٔمنَّ إٔن َٓ ُِٗلُت  اَل  َٗ ُمطُ  ا َرابَىٔي ََل آکُلُطُ َوََل أرَُحِّ ّ٘ ًِ اِْلَُمٔه َوَرأَیُِت َخِل ْة ٔم

اَل ََل آکُلُُط َوََل أرَُحِّ  َٗ وُل فٔی اِْلَِرىَٔب  ُ٘ اَل ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما َت َٗ ِو َولَٔه یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ا َلِه تَُْحِّ ِّی آکُُل ٔمنَّ إٔن َٓ ُِٗلُت  ُمُط 

ََّضا َتِسمَی ئُِت أَى  ىُبِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب فاحض ، دمحمنب ااحسؼ ، ارکلمی نب ایب قرارؼ، ةحؿ نب زجئ، رضحت زخب ہ نب زجء رفامےت ںیہ۔ ںیم ےن 

ؽ! ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم زنیم ےک ڑیکفں ےک قلعتم وپےنھچ ےک ےیل احرض وہا رعض ایک اے اہلل ےک روس

وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگہ یک ابتب ایک اراشد رفامےت ںیہ ؟ رفامای وخد اھکات ںیہن، دفرسفں ےک ےیل رحاؾ ںیہن ئاتات۔ ںیم 

فآہل فملس ہن ایبؿ رفامںیئ ںیم اےس اھکؤں اگ افر اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ےن رعض ایک سج یک رحتم آپ یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فآہل فملس وخد ویکں ںیہن اھکےت؟ رفامای اکی رگفہ مگ )خسم( وہایگ اھت۔ ںیم ےن اس یک تقلخ ایسی دیھکی ہک ےھجم کش وہا )ہک 

 روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رخوگش ےک قلعتم ایک اشدی وگہ اس وقؾ یک خسم دشہ وصرت ےہ( ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک

اراشد رفامےت ںیہ ؟ رفامای وخد اھکات ںیہن افر دفرسفں ےک ےیل رحاؾ ںیہن ئاتات۔ ںیم ےن رعض ایک سج زیچ یک رحتم آپ یلص اہلل 

ملس وخد ویکں ںیہن اھکےت؟ رفامای ےھجم ئاتای ایگ ہیلع فآہل فملس ایبؿ ہن رفامںیئ ںیم اےس اھکؤں اگ اھکؤں اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےہ ہک اےس ضیح آات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب فاحض ، دمحمنب ا،قح، ارکلمی نب ایب قرارؼ، ةحؿ نب زجئ، رضحت زخب ہ نب زجء :  رافی

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

  

 وج یلھچم رم رک حطس آب رپ آاجےئ؟

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وج یلھچم رم رک حطس آب رپ آاجےئ؟



 

 

     127    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ي ًبسزار، ہظاو بً ًنار، مالک بً اىص ، ػٔواٌ بً سليه، سٌيس بً سلنہ، ال بً ازرٚ، مِيرہ بً ابی بززہ، بى :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ًٔ َسَلَنةَ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ٌُ بِ َوا ِٔ ثَىٔي َػ ًُ أَىَٕص َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٌَّ  َحسَّ ٚٔ أَ ًٔ اِْلَِزَر ًِ آٔل ابِ ٔم

ًَِبسٔ ال ًِ بَىٔي  ًَ أَبٔی بُزَِزَة َوصَُو ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِٔيَرَة بِ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َّطُ َسنٔ ثَطُ أَى ارٔ َحسَّ سَّ

َّطُ  ًِ أَبٔی ًُبَِيَسَة اِلَحَوازٔ أَى ًَ ىٔي  َِ ًَِبس اهَّللٔ بََل اَل أَبُو  َٗ ُضوُر َماُؤُظ اِلٔحلُّ َمِيتَُتُط  ُٕ  اِلَبِْحُ اللَّ اَل صََذا نِٔؼ ىَِيا  َٗ ٌَّ السُّ َ ٌِٔلٔه ْٔل اِل

َِٓتاَک فٔی اِلَبِْحٔ َوبَقَٔی اِلبَرُّ  ِس أَ َ٘ َٓ  بَزٌّ َوبَِْحْ 

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن ، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب ہملس، اؽ نب ازرؼ، ریغمہ نب ایب ربدہ، ینب دبعدار، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنمسر اک اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اپین اک رمدار الحؽ ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

ےہ۔ اامؾ انب امہج رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبدیبعہ وجاد ےن رفامای ہی دحثی فصن ملع ےہ ویکہکن داین رحب ف رب ےہ وت رحب اک مکح اس ںیم 

 ایبؿ وہایگ افر رب اک ابیق رہ ایگ۔

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن ، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب ہملس، اؽ نب ازرؼ، ریغمہ نب ایب ربدہ، ینب دبعدار، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 آب رپ آاجےئ؟وج یلھچم رم رک حطس 

     128    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً ًبسہ، یحٌٰي بً سليه كائفی، اسناًيل بً اميہ ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل :  راوی



 

 

 ٔ ثََيا إ ائٔفٔیُّ َحسَّ ًُ ُسَلِيٕه اللَّ ثََيا َیِحٌَي بِ ًَِبَسَة َحسَّ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ َة  ًُ أَُميَّ ٌٔيُل بِ ِسَن

َٓکُلُوُظ َوَما َماَت  ِيُط  ًَ َه َما أَِلَقی اِلَبِْحُ أَِو َجزََر  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ََل َتأِکُلُوظَٗ َٓ ا  َٔ َل َٓ  ٓٔيطٔ 

، اامسلیع نب اہیم اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمحنب دبعہ، ٰییحی

 
ے

نب میلس اطئ

ٹیپ  ےن رفامای وج درای انکرہ رپ ڈاؽ دے ای اپین مک وہےن ےس رماجےئ فہ مت اھک  ےتک وہ افر وج درای ںیم رم رک افرپ ریتےن ےگل )افر اس اک

  اطیف وہ( وت اےس تم اھکؤ۔افرپ یک رطػ وہ ینعی

، اامسلیع نب اہیم اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 
ے

 ادمحنب دبعہ، ٰییحی نب میلس اطئ

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

  

 وکے اک ایبؿ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وکے اک ایبؿ

     129    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً زہزىيشاپوری ہيثه بً جنيل ، شیک ، طاو بً رعوہ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

یْک  ثََيا َشٔ ًُ َجنٔيٕل َحسَّ ثََيا اِلَضِيَثُه بِ ٔ اليَِّيَشابُورٔیُّ َحسَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ

ا َواهَّللٔ َم  ّ٘ َٓأس َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اُظ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِس َسنَّ َٗ َزاَب َو ُِ ًِ َیأِکُُل اِل اَل َم َٗ َبأت ًَُنَز  يِّ ًِ اللَّ  ا صَُو ٔم

، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک وکؿ ےہ وج وکا اھکےئ ادمحنب زرہشینوپری مثیہ نب لیمج ، رشکی ، اشؾ نب رعفہ

 احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک افقس ئاتای۔ دخبا! ہی اپزیکہ اجونرفں ںیم ےس ںیہن ۔

 ادمحنب زرہشینوپری مثیہ نب لیمج ، رشکی ، اشؾ نب رعفہ، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی



 

 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وکے اک ایبؿ

     130    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ػسیٙ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ محنس بً بظار، انؼاری، مشٌوزی، ًبسالزحنً بً ٗاسه بً محنسبً ابی برک :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہا

ًُ ا ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  وزٔیُّ َحسَّ ٌُ ثََيا اِلَنِش ثََيا اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی برَِکٕ َحسَّ سٔ بِ ًٔ ُمَحنَّ أسٔه بِ َ٘ ِل

ٌَّ َرُسو ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٔٙ ی سِّ أَِرةُ الؼِّ َٔ ْة َواِل َ٘ أس َٓ ُب  ِْقَ ٌَ ْة َواِل َ٘ أس َٓ ُة  اَل اِلَحيَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  َل اهَّللٔ َػل

ِؤل َرُسؤل اهَّللٔ  َٗ َس  ٌِ ًِ َیأِکُلُطُ َب اَل َم َٗ َزاُب  ُِ أسٔه أَیُِؤکَُل اِل َ٘ َٓ٘ٔيَل لِٔل  ْٙ أس َٓ َزاُب  ُِ ْة َواِل َ٘ أس ًََليِ َٓ َّی اهَّللُ  اَػل ّ٘ أس َٓ  طٔ َوَسلََّه 

دمحم نب اشبر، ااصنری، وعسمدی، دبعارلنمح نب اقمس نب دمحمنب ایب رکب دصقی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ 

افی اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسپن افقس ےہ افر وھچب افقس ےہ۔ وچاہ افقس ےہ افر وکا افقس ےہ۔ اس دحثی ےک ر

ےہ رضحت اقمس ےس وپاھچ ایگ ہک ایک وکا اھکای اجاتکس ےہ؟ رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وک افقس رفامےن ےک دعب وکؿ 

 وج اےس اھکےئ۔

 دمحم نب اشبر، ااصنری، وعسمدی، دبعارلنمح نب اقمس نب دمحمنب ایب رکبدصقی، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 یلب اک ایبؿ

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یلب اک ایبؿ

     131    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بسالززاٚ، ًنز بً زیس ابی زبير، حرضت ج :  راوی  ابز رضي اهَّلل ًيہحشين بً مہسی،ً 

 ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًُ َزیِٕس  ٚٔ أَىَِبأَىَا ًَُنزُ بِ ا ًَِبُس الزَّزَّ ًُ َمِضٔسٓیٕ أَىَِبأَىَا  ثََيا اِلُحَشيُِن بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  ٕ ًِ َجابٔز

ًِ أَکِٔل اِلضٔزَّةٔ َوثََنئَضا ًَ َه   ًََلِيطٔ َوَسلَّ

 دہمی، دبعارلزاؼ، رمع نب زدی ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلب نیسح نب

 افر اس یک تمیق اھکےن ےس عنم رفامای۔

 نیسح نب دہمی، دبعارلزاؼ، رمع نب زدی ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب : ابب

 اھکان الھکےن یک تلیضف

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکان الھکےن یک تلیضف

     132    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٖ، زرارہ، ابً اوفٰی، حرضت ًبساهَّلل بً سَلوابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًو :  راوی

ًَبِ  ثَىٔي  ًٔ أَِوفَی َحسَّ ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ  ٕٖ ِو ًَ  ًِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔسَو َحسَّ َٗ ا  اَل َلنَّ َٗ  ٕ ًُ َسََلو ُس اهَّللٔ بِ



 

 

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔسَو  الئَّييُّ َػل َٗ ِس  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔسَو َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َل اليَّاُض َٗٔبَلُط َوٗٔيَل  َٔ اِلَنٔسیَيَة اىَِح

ُِٓت  ا َتبَيَِّيُت َوِجَضُط رَعَ ََٓلنَّ حٔئُِت فٔی اليَّأض ْٔلَىُِوَز  َٓ ٔسَو َرُسوُل اهَّللٔ ثَََلثّا  َٗ ِس  َٗ ٌَّ َو َرُسوُل اهَّللٔ  إب أَ ذَّ َٛ ِجَضُط َلِيَص بَٔوِجطٔ 

اَو  ٌَ ٌُٔنوا اللَّ ِ ََلَو َوأَك ُِٓظوا الشَّ اَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض أَ َٗ  ٌِ ُتطُ َتکَلََّه بٔطٔ أَ ٌِ ُل َطِيٕئ َسنٔ ٌَ أَوَّ کَا َؤػلُوا اِْلَِرَحاَو َوَػلُّوا  َٓ

 ٕ  بٔاللَِّئل َواليَّاُض ىَٔياْو َتِسُخلُوا اِلَحيََّة بَٔشََلو

رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، زرارہ، انب اف،ٰی، رضحت دبعاہلل نب السؾ رفامےت ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہن اوب

ونمرہ رشتفی الےئ وت ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےلچ افر نیت ابر االعؿ وہا ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

۔ ولوگں ںیم ںیم یھب احرض وہا اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک د۔ںوھں۔ بج ںیم ےن  رر ےس آپ یلص اہلل ہیلع رشتفی الےکچ

بس فآہل فملس اک ہرہہ اونر داھکی وت ےھجم نیقی وہایگ ہک ہی ہرہہ وھجےٹ صخش اک ںیہن )ویکہکن اسہقب بتک ںیم وج اشناینں ڑپھ رںیھک ںیھت 

 ( ہچنہچن بس ےس ےلہپ ںیم آپ وک وج ابت رفامےت انس فہ ہی ؟یھ اے ولوگ السؾ وک اعؾ رفاج دف، اھکان الھکؤ ہنیعب آپ ںیم وموجد ںیھت

 روتشں وک وجڑف افر رات وک بج ولگ وحموخاب وہں امنز ڑپوھ وت مت السیتم ےس تنج ںیم دالخ وہ اجؤ ےگ۔

 ، رضحت دبعاہلل نب السؾاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، وعػ، زرارہ، انب اف،ٰی :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکان الھکےن یک تلیضف

     133    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس، ابً جزیخ، سلامیٌ بً موسٰي، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنامحنس بً یحٌٰي اززی، ححاد بً  :  راوی

 ًُ ٌُ بِ اَل ُسَلامِیَ َٗ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا َححَّاُد بِ ًُ َیِحٌَي اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ٍٕ أَ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا  ُموَسي َحسَّ

ًَ ًَُنَز  ِبَس اهَّللٔ بِ وًَ ُٛ اَو َو ٌَ ٌُٔنوا اللَّ ِ ََلَو َوأَك ُِٓظوا الشَّ اَل أَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ وُل إ ُ٘ ٌَ َي َنا کَا َٛ ىُوا إِٔخَواىّا 



 

 

َّ َوَجلَّ  ًَز ِه اهَّللُ  ُٛ  أََمَز

 ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامای رکےت ےھت ہک اہلل ےک دمحم نب ٰییحی ازدی، اجحج نب دمحم، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، انعف، رضحت انب رمع

 ےن مکح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای السؾ وک رفاج دف افر اھکان الھکؤ افر اھبیئ اھبیئ نب اجؤ ےسیج ںیہمت اہلل زعفلج

 دای ےہ۔

 ٰیس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنعدمحم نب ٰییحی ازدی، اجحج نب دمحم، انب رججی، امیلسؿ نب وم :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکان الھکےن یک تلیضف

     134    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ليث بً سٌس، یزیسبً ابی حبيب، ابی خير، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزورضي اهَّلل ًيہمحنسبً رمح،  :  راوی

 ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی اِلَديِر ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َرُجَّل َحسَّ ًَِنزٕو أَ  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ

اَو َوَتِْقَ َسأََل َرُسوَل اهَّللٔ ٌَ ٌُٔه اللَّ اَل تُِل َٗ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ اِْلِٔسََلؤ َخيِْر  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ  َػل ًَلَی َم ََلَو  أُ الشَّ

 ِٖ ٔ ز ٌِ ًِ َلِه َت َِٓت َوَم  رَعَ

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، سیدینب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ! االسؾ )ںیم( وکاسن )لمع( بس ےس رتہب )دنسپدیہ( ےہ؟ 

 رفامای وت اھکان الھکےئ افر السؾ ےہک اجؿ اچہپؿ فاےل وک افر ااجنؿ وک۔

 دعس، سیدینب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع دمحمنب رحم، ثیل نب :  رافی

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



 

 

  

 اکی صخش اک اھکان دف ےک ےیل اکیف وہاجات ےہ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ات ےہاکی صخش اک اھکان دف ےک ےیل اکیف وہاج

     135    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل رقی، یحٌٰي بً زیازاسسی، ابً جزیخ ، ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل :  راوی

 َ ًُ زٔیَازٕ اِْلََسٔسیُّ أ ثََيا یَِحٌَي بِ ِّیُّ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ الزَّق  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًُ ُجَزیِٕخ أَىَِبأَىَا أَبُو الزُّبَيِر ىَِبأَىَا ابِ

اُو أَلثَِيئِن  ٌَ َ اُو اِلَواحٔٔس یَِٜفٔی أَلثَِيئِن َوك ٌَ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ك َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌَ اُو اِْلَِرَب ٌَ َ َة َوك ٌَ ةٔ یَِٜفٔی اِْلَِرَب

َناىَٔيةَ   َیِٜفٔی الثَّ

 دمحمنب دبعاہلل ریق، ٰییحی نب زایدادسی، انب رججی ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہن رصػ ربتک وہ اجیت ےہ  ےن رفامای اکی صخش اک اھکان دف ےک ےیل افر دف اک اچر ےک ےیل افر اچر اک آھٹ ےک ےیل اکیف وہ اجات ےہ۔ )ینعی

 ہکلب وبہج ااثیر افکتی یھب رکات ےہ( ۔

 دمحمنب دبعاہلل ریق، ٰییحی نب زایدادسی، انب رججی ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اوباباھکونں ےک  :   ابب

 اکی صخش اک اھکان دف ےک ےیل اکیف وہاجات ےہ

     136    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حشً بً ًلی خَلل، حشً بً موسٰي سٌيس بً زیس، ًنزو بً زیيار، آل زبير، ساله بً ًبساهَّلل بً ًنز، حرضت ًنز  :  راوی



 

 

 بً خلاب رضي اهَّلل ًيہ

ثََيا اِلَحَش  ًُ زٔیَيإر َحسَّ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًُ َزیِٕس َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ ُموَسي َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ٌُ آٔل ًُ بِ ِضَزَما َٗ

ا ًٔ اِلَدلَّ ظٔ ًَُنَز بِ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًَ ُت َسالَٔه بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔ ًََلِيطٔ الزُّبَيِر َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٔب 

 ٔ َة َوإ ٌَ ََلثََة َواِْلَِرَب اَو أَلثَِيئِن یَِٜفٔی الثَّ ٌَ َ ٌَّ ك ٔ اَو اِلَواحٔٔس یَِٜفٔی أَلثَِيئِن َوإ ٌَ َ ٌَّ ك ٔ َه إ ٔة یَِٜفٔی اِلَدِنَشَة َوَسلَّ ٌَ اَو اِْلَِرَب ٌَ َ ٌَّ ك

ةَ  تَّ  َوالشِّ

نسح نب ومٰیس دیعس نب زدی، رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل  نسح نب یلع الخؽ،

دف اک ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای البہبش اکی صخش اک اھکان دف ےک ےیل افکتی رکات ےہ افر 

 ےیل افکتی رکات ےہ افر اچر اک اھکان اپچن،  ھ ےک ےیل افکتی رکات ےہ۔ اھکان نیت اچر )ااخشص( ےک

نسح نب یلع الخؽ، نسح نب ومٰیس دیعس نب زدی، رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع نب اطخب  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

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

  

 ؤمنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ؤمنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم

     137    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ارًسی بً ثابت، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، محنسبً بظ :  راوی

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌُ ح و َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًُ َج

ًِ أَبٔی حَ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ٔ ًَٔسیِّ بِ ًُ َیأِکُُل فٔی ٔمّعی َواح َه اِلُنِؤٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕ ٕس ازٔو



 

 

ائٕ  ٌَ ةٔ أَِم ٌَ ُ َیأِکُُل فٔی َسِب َٔ  َواِلکَا

ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دمحمنب اشبردعی نب اثتب، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دمحمنب اشبردعی نب اثتب، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ؤمنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم

     138    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ضي اهَّلل ًيہناًلی بً محنس، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل، ىآٍ، حرضت ابً ًنز ر :  راوی

ًٔ ًَُنزَ  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  

ًُ یَ  إئ َواِلُنِؤٔم ٌَ ٔة أَِم ٌَ ُ َیأِکُُل فٔی َسِب َٔ اَل اِلکَا  أِکُُل فٔی ٔمّعی َواحٔسٕ َٗ

 ےن یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اراشد رفامای اکرف اسھت آوتنں ںیم اھکات ےہ افر ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ۔

 نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع یلع نب دمحم، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 ؤمنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم

     139    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ابواسامہ، بزیسبً ًبساهَّلل، ابی بززہ، حرضت ابوموسٰي رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی ًَ ٔ أَبٔی بُزَِزَة  ظ ًِ َجسِّ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ًِ بَُزیِٔس بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ اَل َرُسوُل ا َحسَّ َٗ اَل  َٗ َّی ُموَسي  هَّللٔ َػل

ائٕ  ٌَ ٔة أَِم ٌَ ُ َیأِکُُل فٔی َسِب َٔ ًُ َیأِکُُل فٔی ٔمّعی َواحٕٔس َواِلکَا ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِؤٔم  اهَّللُ 

 اوبرکبی، اوبااسہم، ربدینب دبع اہلل، ایب ربدہ، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 راشد رفامای ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم ۔ےن ا

 اوبرکبی، اوبااسہم، ربدینب دبعاہلل، ایب ربدہ، رضحت اوبومٰیس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےہ اھکےن ںیم بیع اکنانل عنم

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ںیم بیع اکنانل عنم ےہ

     140    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ًبساهَّلل ، سٔياٌ، اًنع، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ِبُس الزَّ  ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَاَب َحسَّ اَل َما  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًٔ َحسَّ ِحَن

ثََيا أَبُو بَ  ُط َحسَّ َٛ ٌِ َرٔؿَيُط أَکََلطُ َوإَٔلَّ َتَز ٔ مُّ إ َٗ اّما  ٌَ َ َه ك َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اؤَیَة رِکٔ بِ ٌَ ثََيا أَبُو ُم

اَل أَ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َیِحٌَي  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًِ أَبٔی ًَ ًَ  ٌَ ولُو ُ٘ ُٕ ٓٔيطٔ َي ٔ بُو برَِکٕ ىَُدال



 

 

 ٕ  َحازٔو

ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحمنب اشبر، دبعاہلل ، ایفسؿ، اشمع، ایب احزؾ، رضح

 ےن یھبک یھب اھکےن ںیم بیع ںیہن اکنال۔ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان دنسپ وہات وت  انفؽ رفامےت فرہن )اخومیش ےس( وھچڑ

 یہ ےہ۔دےتی۔ دفرسی رفاتی یھب اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس ایسی 

 دمحمنب اشبر، دبعاہلل ، ایفسؿ، اشمع، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 (اھکےن ےس لبق اہھت دوھان )افر یلک رکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ( دوھان )افر یلک رکاناھکےن ےس لبق اہھت

     141    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 جبارہ بً مِلص، ٛثير بً سليه، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت أَىََص بِ ٌِ ًُ ُسَلِيٕه َسنٔ ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل 

 ٍَ ٔ ِ إَٔذا َحرَضَ ََُساُؤُظ َوإَٔذا ُرٓ أ ِلَيَتَوؿَّ َٓ ٌِ یُِٜثَٔر اهَّللُ َخيَِر بَِيتٔطٔ  ًِ أََحبَّ أَ  َم

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وج اچےہ ہک اس ےک 

ل

 

مغ

رھگ ںیم ریخ ف ربتک )افر ابجرہ نب 

دفتل( زایدہ وہ وت اےس اچےیہ ہک بج حبص )ایاشؾ( اک اھکان آےئ وت اہھت دوھےئ )افر یلک رکے( افر بج درتسوخاؿ ااھٹای اجےئ اس 

 فتق یھب۔

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

مغ

 ابجرہ نب 

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



 

 

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 (اھکےن ےس لبق اہھت دوھان )افر یلک رکان

     142    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

زیيار مکی، ًلاء بً يشار، جٌرف بً مشاَ، ػاًس بً ًبيس جزری، زہير بً مٌاویہ، محنسبً جحازہ، ًنزو بً  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

 َ ث اؤَیَة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا ُزَصيِرُ بِ ًُ ًُبَِيٕس اِلَحزَرٔیُّ َحسَّ ثََيا َػأًُس بِ ٕ َحسَّ َٔ ًُ ُمَشا رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج ثََيا َحسَّ ًُ ُجَحاَزَة َحسَّ ُس بِ َيا ُمَحنَّ

 ًِ ًَ ِّیُّ  ًُ زٔیَيإر اِلَنک ِنزُو بِ ًَ ٔ ائ َِ ًِ اِل َد ٔم َ ََ َّطُ  َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َيَشإر  ُتَٔی ًََلأئ بِ أ َٓ ٔم 

ََلةَ  اَل أُرٔیُس الؼَّ َٗ اَل َرُجْل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَََل آتٔيَک بَٔوُؿوٕئ  َ٘ َٓ اوٕ  ٌَ  بَٔل

 زجری، زریہ نب اعمفہی، دمحمنب ہدادہ، رمعف نب دانیر یکم، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفعج نب اسمرف، اصدع نب دیبع

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک دعب رشتفی الےئ وت اھکان ک ش ایک ایگ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےکچ ےھت( اکی صخش ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! فوض اک اپین الؤں ؟ رفامای ایک ںیم فملس بسح اعدت رفاتغ ےک دعب اہھت دوھ 

 امنز ڑپانھ اچاتہ وہں ۔

رفعج نب اسمرف، اصدع نب دیبع زجری، زریہ نب اعمفہی، دمحمنب ہدادہ، رمعف نب دانیر یکم، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 ہیکت اگل رک اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 ہیکت اگل رک اھکان

     143    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ئہ رضي اهَّلل ًيہمحنسبً ػباح ، سٔياٌ بً ًيييہ، مشٌز، ًلی بً اٗنز، حرضت ابوجح :  راوی

ًِ أَ  ًَ  ٔ َنز ِٗ َ ًٔ اِْل ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َة أَ َٔ بٔی ُجَحِي

ّٜٔئا اَل ََل آکُُل ُمتَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اهَّللُ 

ؿ نب ہنییع، ع ،ر، یلع نب اح ،، رضحت اوبضر ہف ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحمنب ابصح ، ایفس

 اراشد رفامای ںیم ہیکت اگل رک ںیہن اھکات۔

 دمحمنب ابصح ، ایفسؿ نب ہنییع، ع ،ر، یلع نب اح ،، رضحت اوبضر ہف ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ہیکت اگل رک اھکان

     144    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بساهَّلل بً برس رضي ًنزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي، محنسبً ًبسالزحنً بً رعٚ، حرضت ً :  راوی

 اهَّلل ًيہ

ُس  ثََيا أَبٔی أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ٕٚ  َحسَّ ًٔ رٔعِ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ بِ

اَل أَصَِسیُِت لٔلئَّييِّ  َٗ ًُ برُِسٕ  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَلَی َحسَّ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َحَثا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ َه َطاّة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

یّنا َوَلِه َیحِ  ًَِبّسا ََکٔ َلىٔي  ٌَ ٌَّ اهَّلَل َج ٔ اَل إ َ٘ َٓ ٔ اِلحِٔلَشُة  ابٔیٌّ َما َصٔذظ اَل أرَِعَ َ٘ َٓ بَتَِيطٔ َیأِکُُل  ِٛ ًَئيّساُر ِلىٔي َجبَّاّرا  ٌَ 



 

 

رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی رکبی دہہی یک یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اڑکفں ھٹیب رک )دفونں زاونں ڑھکے رک 

اکی داہییت ےن اہک ہی ےنھٹیب اک شیک ادناز ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ےھجم رہمابؿ دنبہ ےک( اھکےن ےگل۔ 

 انبای ےہ افر ےھجم ةکت فانعد رکےن فاال، رغمفر ںیہن انبای۔

 اہلل نب رسب ریض اہلل ہنعرمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ، رضحت دبع :  رافی

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

  

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل ڑپانھ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل ڑپانھ

     145    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ہظاو زستوائی، بسیل بً ميرسہ، ًبساهَّلل بً ًبيس بً ًنير، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

 ًٔ ًِ بَُسیِٔل بِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ  ٕ السَّ ًِ صَٔظاو ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َم َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َة  ِيرَسَ

اّما فٔی سٔ  ٌَ َ َلِيطٔ َوَسلََّه َیأِکُُل ك ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنيِر َحاَئ ًُبَِئس بِ َٓ ًِ أَِػَحابٔطٔ  ةٔ َنرَفٕ ٔم تَّ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َ٘ َٓ َنَتئِن  ِ٘ أَکََلُط بٔلُ َٓ ابٔیٌّ  ِه أرَِعَ ُٛ إَٔذا أَکََل أََحُس َٓ ِه  ُٛ ا َٔ َٜ اَل بِٔشٔه اهَّللٔ َل َٗ  ٌَ َُّط َلِو کَا َه أََما أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ِل بِٔشٔه اهَّللٔ فٔی أَوَّ  ُ٘ ِلَي َٓ لٔطٔ  وَل بِٔشٔه اهَّللٔ فٔی أَوَّ ُ٘ ٌِ َي ٌِ ىَٔسَي أَ ٔ إ َٓ ِل بِٔشٔه اهَّللٔ  ُ٘ ِلَي َٓ اّما  ٌَ َ ٔ لٔطٔ َو ك ٔظ َٔ  آ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، دبلی نب رسیمہ، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت

 اھک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ھ احصہب ےک اسھت اھکان اھک رےہ ےھت۔ اکی داہییت آای افر دف یہ وناولں ںیم بس اھکان

ِ اتہک وت اھکان مت بس وک اکیف وہ اجات۔
َ
ِ الِلّ
ْ ِ
 

بج مت ںیم ےس  ایگ۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  رر ےس ونس! ارگ ہی ِب



 

 

ِ ِـِ۔

 

آخ
َ
ِة ف
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ّ
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َ
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ِ ف
َ
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ِ انہک وھبؽ اجےئ وت ےہک ِب
َ
ِ الِلّ
ْ ِ
 

 وکیئ اھکان اھکےن ےگل افر ِب

وبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، دبلی نب رسیمہ، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ا :  رافی

 اہنع

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 انھاھکےن ےس لبق مسب اہلل ڑپ

     146    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، سٔياٌ ، ہظاو بً رعوہ، حرضت ًنز بً ابی سلنہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ ًَُنَز بِ  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َحسَّ اَل یٔی الئَّييُّ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ أَبٔی َسَلَنَة 

زَّ َوَجلَّ  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوأَىَا آکُُل َسهِّ اهَّللَ   اهَّللُ 

ہیلع  دمحمنب ابصح، ایفسؿ ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اھکان اھک راہ اھت ہک یبن رکمی یلص اہلل

ِ ہہک فآہل
َ
ِ الِلّ
ْ ِ
 

 (فملس ےن ےھجم رفامای اہلل اک انؾ ےل )ینعی ِب

 دمحمنب ابصح، ایفسؿ ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 داںیئ اہھت ےس اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 داںیئ اہھت ےس اھکان

     147    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ہ٘ل بً زیاز، ہظاو بً حشاٌ، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

لُ  ِ٘ ٔ ثََيا اِلض إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَي بِ ًَ  ٌَ ا ًُ َحشَّ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز بِ

ِب بَٔينٔيئطٔ  ِه بَٔينٔيئطٔ َوِلَيِْشَ ُٛ اَل لَٔيأِکُِل أََحُس َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٌَّ  َوِلَيأُِخِذ بَٔينٔ صَُزیَِزَة أَ ٔ إ َٓ ٔم بَٔينٔيئطٔ  ٌِ يئطٔ َوِلُي

ٔلي بٔٔظَنالٔطٔ َوَیأُِخُذ بٔٔظَنالٔطٔ  ٌِ ُب بٔٔظَنالٔطٔ َويُ ٌَ َیأِکُُل بٔٔظَنالٔطٔ َوَيِْشَ ِيَلا  الظَّ

ل نب زاید، اشہؾ نب اسحؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رک
ہ ق
می اشہؾ نب امعر، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رہ اکی داںیئ اہھت ےس اھکےئ، داںیئ اہھت ےس ےئپ، داںیئ اہھت ےس زیچ ےل افر داںیئ اہھت

ےس یہ دے۔ اس ےیل ہک ناطیؿ ابںیئ اہھت ےس اھکات ےہ، ابںیئ اہھت ےس اتیپ ےہ، ابںیئ اہھت ےس زیچ د۔ات ےہ افر ابںیئ اہھت ےس یہ اتیل 

 ےہ۔

ل نب زاید، اشہؾ نب اسحؿ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ہ ق
 اشہؾ نب امعر، 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 داںیئ اہھت ےس اھکان

     148    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

 ابوبرک، ابی طيبہ، محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، وليسبً ٛثير، وہب بً ٛيشاٌ، حرضت ًنز بً ابی سلنہ :  راوی

 ًُ ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َوصِٔب بِ ًَ  ٕ ثٔير َٛ  ًٔ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ًَُيِيَيَة 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔ الئَّييِّ َػل ِيُت ََُُلّما فٔی حِٔحز ُٛ اَل  َٗ ًٔ أَبٔی َسَلَنَة  ًِ ًَُنَز بِ طُ ٔم ٌَ ٌَ َسنٔ ِيَشا َه َوکَاىَِت یَسٔی َتٔليُع فٔی َٛ



 

 

اَل یٔی یَا ََُُلُو َسهِّ  َ٘ َٓ ٔة  َٔ ِح ا َیلٔيَک  الؼَّ  اهَّللَ َوکُِل بَٔينٔيئَک َوکُِل ٔمنَّ

اوبرکب، ایب ہبیش، دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، فدیلنب ریثک، فبہ نب شیکؿ، رضحت رمع نب ایب ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ہچب اھت افر 

رفں رطػ وھگ ات اھت۔ اس ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رتتیب ںیم اھت وت ریما اہھت )اھکےت فتق( ایپہل ںیم اچ

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای اے ڑلےک! اہلل اک انؾ ایل رک افر داںیئ اہھت ےس اھکای رک افر اےنپ اسےنم ےس اھکای رک۔

 ایب ہملساوبرکب، ایب ہبیش، دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، فدیلنب ریثک، فبہ نب شیکؿ، رضحت رمع نب  :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 داںیئ اہھت ےس اھکان

     149    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل ًيہ محنس بً رمح، ليث بً سٌس، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػ  ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ََل َحسَّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ل

َنالٔ  ٌَ َیأِکُُل بٔالظِّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ َنأل   َتأِکُلُوا بٔالظِّ

رحم، ثیل نب دعس، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابںیئ اہھت  دمحم نب

 ےس ہن اھکای رکف ویکہکن ابںیئ اہھت ےس ناطیؿ اھکات ےہ۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن ےک دعب اایلگنں اچانٹ



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ےک دعب اایلگنں اچانٹ

     150    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزو بً زیيار، ًلاء، حرضت ابً ًباضمحنسبً ابی ًنزًسنی، سٔياٌ بً ًيييہ،  :  راوی

َل  ًَ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َسنٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ أَبٔی ًَُنَز اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ الئَّييَّ َحسَّ ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ إئ 

اَل إَٔذا أَکََل أَ  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَ َػل ُت ًَُنَز بِ ٌِ ٌُ َسنٔ َيا ِٔ اَل ُس َٗ َضا  َ٘ ٌٔ َضا أَِو یُِل َ٘ ٌَ َّي یَِل ََل َیِنَشِح یََسُظ َحً َٓ اّما  ٌَ َ ِه ك ُٛ َحُس

 ٌٔ َضا أَِو یُِل َ٘ ٌَ َّي یَِل ِه یََسُظ َحً ُٛ ًََلإئ ََل یَِنَشِح أََحُس ًَ زٔیَيإر أََرأَیَِت َحسٔیَث  ًَِنَزو بِ ِيٕص َيِشأَُل  ًِ صُوَ َٗ ًَنَّ َضا  َ٘  ًٔ ًِ ابِ ًَ اَل  َٗ

َسَو جَ  ِ٘ ٌِ َي َ ِبَل أ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًََلإئ   ًِ ِٔٔوَياُظ ٔم اَل َح َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ثَِياُظ  َُّط حُسِّ إٔى َٓ اَل  َٗ ًََلاْئ ًَبَّإض  ََّنا َلقَٔی  َلِيَيا َوإٔى ًَ ابْٔز 

َّٜةَ   َجابّٔزا فٔی َسَيٕة َجاَوَر ٓٔيَضا بَٔن

نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اطعء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دمحمنب ایب رمعدعین، ایفسؿ

رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھک ےکچ وت اےنپ اہھت ہن وپےھچن، اہیں کت ہک وخد اچٹ ےل ای دفرسے وک اٹچدے۔ رضحت ایفسؿ 

رمعف نب دانیر ےس ہہک رےہ ںیہ ، ئاتےیئ اطعء یک ہی دحثی ہک مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اہھت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رمع نب ،سی وک داھکی ہک 

اصػ ہن رکے بج کت ہک وخد ہن اچٹ ےل ای دفرسے وک ہن اٹچ دے، سک ےس رمفی ےہ؟ رفامےن ےگل انب ابعس ےس۔ رمع نب 

ر ےن اہک ےھجم وت اطعء ےس اوہنں ےن انب ابعس ےس ،سی ےن اہک ہک اطعء ےن ںیمہ ہی دحثی اجرب ےس رفاتی رک ےک انسیئ۔ رمع نب دانی

رفاتی یک، اےسی یہ اید ےہ۔ اس فتق اجرب امہرے اپس رشتفی ہن الےئ ےھت افر اطعء وت اجرب ےس اس اسؽ ےلم سج اسؽ فہ ہکم ںیم 

 رےہ ےھت۔

 دمحمنب ایب رمعدعین، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، اطعء، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 اھکےن ےک دعب اایلگنں اچانٹ

     151    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہموسٰي بً ًبسالزحنً ، ابوزاؤز حرفی، سٔياٌ ، ابی زبير :  راوی

ًِ جَ  ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ یُّ  ًٔ أَىَِبأَىَا أَبُو َزاُوَز اِلَحرَفٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا ُموَسي بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ابٔز

َّي ِه یََسُظ َحً ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل یَِنَشِح أََحُس ةُ  اهَّللُ  َٛ أمطٔ اِلبََر ٌَ َ َُّط ََل یَِسرٔی فٔی أَیِّ ك إٔى َٓ َضا  َ٘ ٌَ  َیِل

ومیس نب دبعارلنمح ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےیل ہک اےس ولعمؾ ںیہن ہک وکےسن اھکےن ںیم ربتک ےہ۔ ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اہھت ہن وپےھچن اہیں کت ہک اچٹ ےل۔ اس

 ومٰیس نب دبعارلنمح ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایپہل اصػ رکان

 اوباب اھکونں ےک :   ابب

 ایپہل اصػ رکان

     152    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ابویناٌ بزاء، حرضت او ًاػه :  راوی

ٌَ أَىَِبأَىَا أَبُو اِلامَیَ  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َزَخَل َحسَّ َٗ ًَأػٕه  تٔی أُوُّ  ثَِتىٔي َجسَّ اَل َحسَّ َٗ ٌٔ اِلبَرَّاُئ 

اَل اليَّئ  َٗ اَل  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ِؼ َٗ ًُ ىَأِکُُل فٔی  َه َوىَِح َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلِيَيا ىُبَِيَظُة َمِویَی الئَّييِّ َػل ًِ أَکََل فٔی ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  يُّ َػل



 

 

ِؼ  ةُ َٗ ٌَ ِؼ َ٘ ِت َلُط اِل رَفَ ِِ َلٔحَشَضا اِسَت َٓ ٕة  ٌَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اوبامیؿ رباء، رضحت اؾ اعمص رفامیت ںیہ ہک مہ ایپہل ںیم اھکان اھک رےہ ےھت ہک امہرے اپس روسؽ 

ہ آےئ افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 

 ُ ت ن

 

ن
 فآہل فملس ےن رفامای وج ایپہل ںیم اھکان اھکےئ رھپ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ 

 اےس اچٹ رک اصػ رک ےل وت ایپہل اس ےک قح ںیم ششخب افر رفغمت یک داع رکات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اوبامیؿ رباء، رضحت اؾ اعمص :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ایپہل اصػ رکان
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 بً راطس، ابویناٌ حرضت او ًاػه رضي اهَّلل ًيہا ابوبْشبرک بً خلٕ، نرص بً ًلی ، مٌلی :  راوی

ًُ َخ  ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًِ َحسَّ ًِ َرُجٕل ٔم ًَ تٔی  ثَِتىٔي َجسَّ ٌٔ َحسَّ ًُ َرأطٕس أَبُو اِلامَیَ َّی بِ ل ٌَ ثََيا اِلُن اََل َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًُ ٕٕ َوَنرِصُ بِ  َل

اَل حَ  َ٘ َٓ ٕة َلَيا  ٌَ ِؼ َٗ ًُ ىَأِکُُل فٔی  َلِيَيا ىُبَِيَظُة َوىَِح ًَ اَلِت َزَخَل  َٗ  ٔ اُل َلطُ ىُبَِيَظُة اِلَديِر َ٘ َّی اهَّللُ سَّ صَُذیِٕل يُ ثََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ةُ  ٌَ ِؼ َ٘ ِت َلُط اِل رَفَ ِِ ٕة ثُهَّ َلٔحَشَضا اِسَت ٌَ ِؼ َٗ ًِ أَکََل فٔی  اَل َم َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

ی نب رادش، اوبامیؿ رضحت اؾ اعمص ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک مہ اکی ایپہل ںیم اھکان 

مغل

اھک اوبرشبرکب نب فلخ، رصن نب یلع ، 

ہ آےئ افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ایپہل ںیم اھکےئ رھپ اےس اچٹ رک

 

 ُ ت ن

 

ن
 رےہ ےھت ہک امہرے اپس 

 اصػ رکے، ایپہل اس ےک ےیل اافغتسر رکات ےہ۔

ی نب رادش، اوبامیؿ رضحت اؾ اعمص ریض اہلل اہنع :  رافی

مغل

 اوبرشبرکب نب فلخ، رصن نب یلع ، 

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



 

 

  

 اےنپ اسےنم ےس اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اےنپ اسےنم ےس اھکان
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 ًبساَلًلی یحٌٰي بً ابی ٛثير، رعوہ بً زبير، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہامحنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، ًبساهَّلل  :  راوی

 ًٔ ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ  ٕ ثٔير َٛ أَبٔی 

ًٔ ًُنَ  ا َیلٔيطٔ َوََل ابِ ِلَيأِکُِل ٔمنَّ َٓ ِت اِلَنائَٔسةُ  ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا ُؤؿ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ بَئِن یََسِی َز   یَتََياَوِل ٔم

 َجلٔئشطٔ 

اہلل اہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  دمحم نب فلخ القسعین، دبعاہلل دبعاالیلع ٰییحی نب ایب ریثک، رعفہ نب زریب، رضحت انب رمع ریض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج درتسوخاؿ ارتے وت اےنپ اسےنم ےس اھکان اچےیہ افر اےنپ اس؟یھ ےک اسےنم ےس ہن اھکان 

 اچےیہ۔

 رمع ریض اہلل اہنع دمحم نب فلخ القسعین، دبعاہلل دبعاالیلع ٰییحی نب ایب ریثک، رعفہ نب زریب، رضحت انب :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اےنپ اسےنم ےس اھکان
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 لک بً ابی سویہ، ًبيساهَّلل بً ًرکاغ، حرضت ًرکاغ بً ذویبمحنسبً بظار، ًَلء بً ٓـل بً ًبسالن :  راوی

 َ ث ؤیَّٔة َحسَّ ًٔ أَبٔی الشَّ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًٔ ٔل بِ ـِ َٔ ًُ اِل ََلُئ بِ ٌَ ثََيا اِل إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ إغ  ًُ ًرِٔکَ ىٔي ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ

اَل  َٗ ًٔ ذَُؤیِٕب  أغ بِ َبِلَيا ىَأِکُُل ٔمِيضَ  أَبٔيطٔ ًرِٔکَ ِٗ َ أ َٓ َّرٔیٔس َواِلَوَزٔک  ثٔيَرةٔ الث َٛ َيٕة  ِٔ َه بَٔح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُتَٔی الئَّييُّ َػل َدَبِلُت أ َٓ ا 

اْو َواحْٔس ثُهَّ أُتٔيَيا بَٔل  ٌَ َ َّطُ ك إٔى َٓ ٍٕ َواحٕٔس  ًِ َمِؤؿ اُغ کُِل ٔم اَل یَا ًرِٔکَ َ٘ َٓ َحاَلِت یَٔسی فٔی ىََواحٔيَضا  َٓ ًِ الزُّكَٔب  ٌْ ٔم ٕٙ ٓٔيطٔ أَِلَوا َب

َُّط  إٔى َٓ ًِ َحِيُث ٔطئَِت  اُغ کُِل ٔم اَل یَا ًرِٔکَ َٗ ٙٔ َو َب ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اللَّ َّی اهَّللُ  ٌٕ َواحٔسٕ یَُس َرُسؤل اهَّللٔ َػل  َُيِرُ َلِو

رکعاش، رضحت رکعاش نب ذفبی رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحمنب اشبر، العء نب لضف نب دبعاکلمل نب ایب وسہی، دیبع اہلل نب 

فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ایپہل ک ش ایک ایگ سج ںیم تہب اس رثدی افر وخب رفنغ اھت۔ مہ بس اےس اھکےن ےگل۔ ںیم ےن اانپ 

یہ ہگج ےس اھکؤ ویکہکن ہی بس اکی یہ  اہھت ایپےل یک بس ارطاػ ںیم امھگای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکعاش! اکی

پ اھکان ےہ رھپ اکی قبط آای سج ںیم یئک مسق یک وجھکرںی ںیھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت قبط ںیم وھگےنم اگل افر آ

 ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکعاش اہجں ےس اچوہ اھکؤ ویکہکن ہی فلتخم مسق یک وجھکرںی ںیہ 

 دمحمنب اشبر، العء نب لضف نب دبعاکلمل نب ایب وسہی، دیبعاہلل نب رکعاش، رضحت رکعاش نب ذفبی :  رافی

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

  

 رثدی ےک درایمؿ ےس اھکان عنم ےہ۔

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ؿ ےس اھکان عنم ےہ۔رثدی ےک درایم
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ًنزو بً ًثناٌ بً سٌيسبً ٛثير بً زیيارحنصي، محنسبً ًبسالزحنً بً رعٚ حرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ



 

 

 ٔ ًٔ ز ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ٕٚ َحسَّ ًٔ رٔعِ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َحسَّ یَيإر اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ

ةٕ  ٌَ ِؼ َ٘ ُتَٔی بٔ َلِيطٔ َوَسلََّه أ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًُ برُِسٕ أَ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  َّی اهَّللُاِلَيِحَؼٔييُّ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َلِيطٔ   ًَ  

ًِ َجَواىٔبَٔضا َوَزًُوا ذُِرَوَتَضا یَُباَرِک ٓٔيَضا َه کُلُوا ٔم  َوَسلَّ

رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ک ش ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک انکرفں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ایپہل 

 اھکؤ افر درایمؿ یک وچیٹ وھچڑ دف۔ ااسی رکےن ےس اس ںیم ربتک وہیگ۔

 رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رثدی ےک درایمؿ ےس اھکان عنم ےہ۔
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 حرضت واثلہ بً اسٍ٘ ہظاو بً ًنار، ابوحٔؽ ًنز بً زرٓص، ًبسالزحنً بً ابی ٗشينہ، :  راوی

ٔش  َٗ ًُ أَبٔی  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔي  ِٓٔص َحسَّ َر ًُ السَّ ٕؽ ًَُنزُ بِ ِٔ ثََيا أَبُو َح إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٍٔ َحسَّ َ٘ ًٔ اِْلَِس ًِ َواثَٔلَة بِ ًَ يَنَة 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أََخَذ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٌَّ اللَِّيثٔيِّ  ٔ إ َٓ ُٔوا َرأَِسَضا  ًِ ًِ َحَواَلِيَضا َوا اَل کُلُوا بِٔشٔه اهَّللٔ ٔم َ٘ َٓ َّرٔیٔس  َه بَٔزأِٔض الث

ِوَٗٔضا َٓ  ًِ َة َتأِتٔيَضا ٔم َٛ  اِلبََر

 اشہؾ نب امعر، اوبصفح رمع نب درسف، دبعارلنمح نب ایب ہمیسق، رضحت فاہلث نب اعقس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رثدی ےک درایمین افرپ ےک ہصح رپ دتس کرارک راھک افر رفامای اہلل اک انؾ ےل رک اس ےک اردرگد ےس اھکف افر اس افرپ ےک 

 ہصح وک وھچڑ روھک اس ےیل ہک ربتک افرپ ےس آیت ےہ۔



 

 

 اشہؾ نب امعر، اوبصفح رمع نب درسف، دبعارلنمح نب ایب ہمیسق، رضحت فاہلث نب اعقس :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رثدی ےک درایمؿ ےس اھکان عنم ےہ۔

     158    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 س بً جبير، حرضت ابً ًباضًلی بً ميذر، محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب، سٌي :  راوی

ًٔ جُ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ائٔٔب  ًُ الشَّ ًََلاُئ بِ ثََيا  ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ َبيِر

ٍَ اللَّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا ُؤؿ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َة َتِيزُٔل فٔی َوَسٔلطٔ َٗ َٛ ٌَّ اِلبََر ٔ إ َٓ تٔطٔ َوَذُروا َوَسَلُط  َٓ ًِ َحا ُدُذوا ٔم َٓ اُو  ٌَ 

یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ػ ےس اھکؤ افر درایمؿ وک وھچڑ روھک اس ےیل ہک ربتک اھکےن ےک درایمؿ ںیم اراشد رفامای بج اھکان راھک اجےئ وت اس ےک ارطا

 ارتیت ےہ۔

 یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

  اجےئ وت؟وناہل ےچین رگ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وناہل ےچین رگ اجےئ وت؟



 

 

     159    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویس بً سٌيس، یزیس بً زریٍ، یوىص، حشً ، حرضت مٌ٘ل بً يشار :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ی إٔذِ  َحسَّ سَّ َِ اَل بَِيَيَنا صَُو یََت َٗ ًٔ َيَشإر  ٘ٔٔل بِ ٌِ ًِ َم ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ یُوىَُص 

 ٔ ٘ َٓ َصاٗٔيُن  اَمزَ بٔطٔ السَّ َِ َت َٓ أَکََلَضا  َٓ ًِ أَّذی  ٌَ ٓٔيَضا ٔم أََماَن َما کَا َٓ َٓتََياَوَلَضا  َنْة  ِ٘ َلِت ٔمِيُط لُ َ٘ ٌَّ َس ٔ يَل أَِػَلَح اهَّللُ اِْلَٔميَر إ

ًِ ْٔلَزَ َصُؤََل  ُٛ ِّی َلِه أَ ٔن اَل إ َٗ اُو  ٌَ َنَة َوبَيَِن یََسیَِک َصَذا اللَّ ِ٘ ًِ أَِخٔذَک اللُّ ٌَ ٔم اَمزُو َِ َصاٗٔيَن یََت ًِ َرُسؤل ٔئ السَّ ُت ٔم ٌِ ََ َما َسنٔ

يَّا ىَأُِمزُ أََحُسىَا إٔذَ  ُٛ َّا  ًَأجٔه إٔى َ َه لَٔضٔذظٔ اِْل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ أَّذی اهَّللٔ َػل ٌَ ٓٔيَضا ٔم ُينٔيَم َما کَا َٓ ٌِ َیأُِخَذَصا  َنُتُط أَ ِ٘ َلِت لُ َ٘ ا َس

 ٌٔ ِيَلا ًََضا لٔلظَّ  َوَیأِکَُلَضا َوََل یََس

وسدی نب دیعس، سیدی نب زرعی، ویسن، نسح ، رضحت لقعم نب اسیر حبص اک اھکان  انفؽ رفام رےہ ےھت ہک اکی وناہل رگایگ۔ اوہنں ےن فہ 

وج رچکا اس رپ گل ایگ اھت، اصػ ایک افر اھک ایل۔ اس رپ یمجع داقہونں ےن اکی دفرسے وک آا ھ ےس ااشرے ےیک )ہک اریم وہ  وناہل ایل افر

رک رگا وہا وناہل ا اای افر اھکایل( وت یسک ےن ہہک دای اہلل ریم وک االصح رپ رےھک۔ ہی داقہؿ اکی دفرسے وک آوھکنں ےس ااشرے رک رےہ 

ہی اھکان ےہ رھپ یھب آپ ےن وناہل ااھٹایل۔ رفامےن ےگل اؿ ویمجعں یک اخرط ںیم اس لمع وک ںیہن وھچڑ اتکس وج  ںیہ ہک آپ ےک اسےنم

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ مہ ںیم ےس بج یسک اک وناہل رگ اجات وت اےس مکح وہات ہک اےس ااھٹےل افر وج 

 ےل افر ناطیؿ ےک ےیل ہن وھچڑے۔رچکا فریغہ اگل ےہ، اصػ رک ےک اھک

 وسدی نب دیعس، سیدی نب زرعی، ویسن، نسح ، رضحت لقعم نب اسیر :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وناہل ےچین رگ اجےئ وت؟

     160    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًلی بً ميذر، محنسبً ٓـيل اًنع، ابی سٔياٌ ، حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ َجاب ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنِئذرٔ َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َر َحسَّ َٗ اَل  َٗ  ٕ َّی ز ُسوُل اهَّللٔ َػل

 ُ ًِ اِْلََذی َوِلَيأِک َلِيَضا ٔم ًَ ِلَيِنَشِح َما  َٓ ِه  ُٛ ًِ یَسٔ أََحٔس َنُة ٔم ِ٘ ِت اللُّ ٌَ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َو  ِلَضااهَّللُ 

فآہل فملس ےن اراشد  یلع نب ،رذر، دمحمنب لیضف اشمع، ایب ایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رفامای بج مت ںیم ےس یسک ےک اہھت ےس وناہل رگاجےئ وت اس رپ وج رچکا فریغہ اگل وہ اصػ رک ےک اھکےل۔

 یلع نب ،رذر، دمحمنب لیضف اشمع، ایب ایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رثدی ابیق اھکونں ےس الضف ےہ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رثدی ابیق اھکونں ےس الضف ےہ

     161    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  ًيہمحنسبً بظار، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ًنزو بً مزہ، مزہ ہنسانی، حرضت ابوموسٰي اطٌزی رضي اهَّلل :  راوی

ًِ ُمزَّ  ًَ ًٔ ُمزََّة  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی ُموَسي َحسَّ ًَ َة اِلَضِنَسانٔیِّ 

ًِ الزِّ  َنَل ٔم َٛ اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ زٔیِّ  ٌَ ٌَ اِْلَِط ًِ اليَِّشأئ إَٔلَّ َمزِیَُه بِٔيُت ًِٔنَزا ثٔيْر َوَلِه یَُِٜنِل ٔم َٛ َجأل 

 ٔ او ٌَ ٔ اللَّ ًَلَی َسائٔز َّرٔیسٔ  ٔل الث ـِ َٔ َٛ ًَلَی اليَِّشأئ  ًَائَٔظَة  َل  ـِ َٓ  ٌَّ ٔ ٌَ َوإ ِو ًَ ِ َٔ  َوآٔسَيُة اِمَزأَةُ 

 این، رضح
 
ت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ہ

فآہل فملس ےن رفامای رمدفں ںیم تہب ےس اکلم وہےئ افر وعروتں ںیم وکیئ امکؽ وک ہن یچنہپ وساےئ رممی تنب رمعاؿ افر آہیس زفہج 



 

 

 ونں ےس الضف ےہ۔رفوعؿ ےک افر اعہشئ ابیق وعروتں ےس اےسی یہ الضف ےہ ےسیج رثدی ابیق اھک

 این، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی
 
 دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمہ ہ

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رثدی ابیق اھکونں ےس الضف ےہ

     162    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، مشله بً خالس، ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا ُمِش  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ٍَ أَىََص َحسَّ َُّط َسنٔ ًٔ أَى ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ َخالٕٔس  لُٔه بِ

 َّ ٔل الث ـِ َٔ َٛ ًَلَی اليَِّشأئ  ًَائَٔظَة  ُل  ـِ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ٔ بِ او ٌَ ٔ اللَّ ًَلَی َسائٔز  رٔیٔس 

، دبعاہلل نب فبہ، ملسم نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رحہلم نب ٰییحی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعہشئ ابیق وعروتں ےس اےسی یہ الضف ےہ ےسیج رثدی ابیق اھکونں ےس الضف ےہ۔

  نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعرحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، ملسم :  رافی

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

  

 اھکےن ےک دعب اہھت وپانھچن

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ےک دعب اہھت وپانھچن



 

 

     163    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً سلنہ مرصی، ابوحارث مزازی، ًبساهَّلل بً وہب، محنسبً ابی یحٌٰي سٌيس بً حارث حرضت جابز بً  :  راوی

 ًبساهَّلل

ًُ َوصِ  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  یُّ أَبُو اِلَحارٔٔث اِلُنَزازٔیُّ َحسَّ ًُ َسَلَنَة اِلنرِٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی یَِحٌَي  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕب 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َزَما ُٛ اَل  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ٌٔئس بِ اَو َس ٌَ لٔيْل َما ىَحُٔس اللَّ َٗ َه َو

ًِ لَ  ًُ َوَجِسىَاُظ َلِه یَُٜ إَٔذا ىَِح ًَِبس اهَّللٔ ََغٔ َٓ اَل أَبُو  َٗ  ُ أ ِّی َوََل ىََتَوؿَّ َساُمَيا ثُهَّ نَُؼل ِٗ َيا َوَسَوأًُسىَا َوأَ ُّٔ ُٛ یْب َيا َمَيازٔیُل إَٔلَّ أَ

ًٔ َسَلَنةَ  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َلِيَص إَٔلَّ 

ت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک دمحم نب ہملس رصمی، اوباحرث رمادی، دبعاہلل نب فبہ، دمحمنب ایب ٰییحی دیعس نب احرث رضح

ری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ںیمہ مک یہ اھکان رسیم آات اھت۔ بج ںیمہ اھکان اتلم وت امہرے رفامؽ افر وتےئل، امہ

 ۔ایلیھتہں افر ابزف افر اپؤں یہ وہےت ےھت اس ےک دعب مہ امنز ڑپھ ےتیل ےھت افر اہھت یھب ہن دوھےت ےھت

 دمحم نب ہملس رصمی، اوباحرث رمادی، دبعاہلل نب فبہ، دمحمنب ایب ٰییحی دیعس نب احرث رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکےن ےک دعب یک داع

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یک داع اھکےن ےک دعب

     164    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوخالساَلحنز، ححاد، رباح بً ًبيسہ، سٌيس، حرضت ابوسٌيس خسری :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َححَّإد  ًَ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔيٕس  َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ٌٔيٕس  ًِ َمِویّی ْٔلَبٔی َس ًَ ًَبٔيَسَة   ًٔ رٔیَاحٔ بِ



 

 

َنَيا َو  ٌَ ِ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی أَك َٗ اّما  ٌَ َ َه إَٔذا أَکََل ك ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ الئَّييُّ َػل اَل کَا َلَيا ُمِشلٔنٔيَن َٗ ٌَ اىَا َوَج َ٘  َس

دلاالرمح، اجحج، رابح نب دیبعہ، دیعس، رضحت اوبدیعس دخری رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخ

 اھکان اھکےتیل وت رفامےت امتؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن ںیمہ الھکای، الپای افر املسمؿ انبای۔

 دیبعہ، دیعس، رضحت اوبدیعس دخریاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدلاالرمح، اجحج، رابح نب  :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ےک دعب یک داع

     165    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 وليس بً مشله، ثور بً یزیس، خالس بً مٌساٌ ، حرضت ابوامامہ باہلی رضي اهَّلل ًيہًبسالزحنً بً ابزاہيه،  :  راوی

 ٔ ًِ َخال ًَ ًُ یَزٔیَس  ثََيا ثَِوُر بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًِ أَبٔی أَُماَمَة َحسَّ ًَ  ٌَ َسا ٌِ ًٔ َم ٔس بِ

 ًَ اَل ااِلَباصٔلٔیِّ  َٗ اُمطُ أَِو َما بَيَِن یََسیِطٔ  ٌَ َ ٍَ ك ٔ وُل إٔذَا ُرٓ ُ٘ ٌَ َي َّطُ کَا َلِيطٔ َوَسلََّه أَى ًَ َّی اهَّللُ  ثٔيّرا ًِ الئَّييِّ َػل َٛ ِلَحِنُس ِهَّلِل َحِنّسا 

ًَِيُط َربََّيا ىّي  ِِ َٕ َوََل ُمِشَت ّبا ُمَباَرکّا َُيَِر َمِٜفٓٔیٕ َوََل ُمَوزَّ  كَيِّ

نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ ، رضحت اوباامہم ابیلہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ےک اسےنم دبعارلنمح 

اکیف ںیہن ،  ےس بج اھکان فریغہ ااھٹای اجات وت رفامےت اہلل یک دمحفانثء تہب زایدہ افر اپزیکہ ربتک فایل دمحفانثء نکیل ہی دمحفانثء اہلل ےک ےیل

 اہلل وک وھچڑا اجاتکس ےہ افر ہن اس ےس وکیئ ےب اینز وہاتکس ےہ۔ اے امہرے رب )امہری داع نس ےل( ۔ہن 

 دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ ، رضحت اوباامہم ابیلہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکےن ےک دعب یک داع

     166    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، سٌيسبً ابی ایوب، ابی مزحوو ًبسالزحيه سہل بً حرضت مٌاذ بً اىص رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہ

ًِ أَبٔی َمزِحُ َحسَّ  ًَ ًُ أَبٔی أَیُّوَب  ٌٔيُس بِ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ًٔ ثََيا رَحِ ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًَِبٔس الزَّحٔئه  ووٕ 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَىَٕص اِلُحَضىٔيِّ  اذٔ بِ ٌَ َنىٔي ُم ٌَ ِ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی أَك َ٘ َٓ اّما  ٌَ َ ًِ أَکََل ك اَل َم َٗ لََّه 

ًِ َذىِبٔطٔ  َو ٔم سَّ َ٘ ةٕ ُرُٔفَ َلطُ َما َت ُٗوَّ ٔ َحِوٕل ٔمىِّي َوََل  ًِ َُيِر ئيطٔ ٔم َٗ  َصَذا َوَرَز

رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، دیعسنب ایب اویب، ایب رموحؾ دبعارلمیح لہس نب 

 اطع ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اھکےن ےک دعب ہی ےہک امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن ےھجم ہی اھکان الھکای افر ےھجم

 اجںیئ ےگ۔

ے

 رفامای۔ ریمی اطتق افر زفر ےک ریغب اس ےک اسہقب انگہ شخب دی 

  نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، دیعسنب ایب اویب، ایب رموحؾ دبعارلمیح لہس نب رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل ہنعرحہلم :  رافی

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

  

 لم رک اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 لم رک اھکان

     167    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ہظاو بً مٌار، زاؤزبً رطيس، محنسبً ػباح وليسبً مشله وحشي بً رحب بً حرضت وحشي رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثََيا اِلَولٔي الُوا َحسَّ َٗ بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ُس بِ ًُ ُرَطِيٕس َوُمَحنَّ إر َوَزاُوزُ بِ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔب َحسَّ ًُ رَحِ ثََيا َوِحٔشيُّ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ُس بِ

َّا ىَأِکُُل َوََل نَ  الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى َٗ َُّضِه  ٔ َوِحٔشٓيٕ أَى ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًٔ َوِحٔشيِّ بِ ٌَ بِ لَُِّٜه َتأِکُلُو ٌَ َل َٓ اَل  َٗ  ٍُ ِظَب

َٓاِجتَ  اَل  َٗ ِه  ٌَ الُوا َن َٗ ٗٔيَن  َلِيطٔ یَُباَرِک َلُِٜه ٓٔيطٔ ُمَترَفِّ ًَ وا اِسَه اهَّللٔ  أمُِٜه َواذَُِکُ ٌَ َ ًَلَی ك وا  ٌُ  نٔ

اشہؾ نب اعمر، داؤدنب ردیش، دمحمنب ابصح فدیلنب ملسم فیشح نب رحب نب رضحت فیشح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن 

ےت۔ رفامای مت اگل اگل اھکےت وہےگ؟ رعض ایک یج اہں ! رفامای لم رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ اھکان اھکےت ںیہ نکیل ریس ںیہن وہ

 رک اھکای رکف افر اھکےن لبق اہلل اک انؾ ایل رکف۔ اس ےس اہمترے اھکےن ںیم ربتک وہیگ۔

 اشہؾ نب اعمر، داؤدنب ردیش، دمحمنب ابصح فدیلنب ملسم فیشح نب رحب نب رضحت فیشح ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 لم رک اھکان

     168    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً ًنز حرضت  حشً بً ًلی، خَلل، حشً بً موسٰي، سٌيس، بً زیس، ًنزو بً زیيار، آل زبير، ساله بً :  راوی

 ًنز بً خلاب رضي اهَّلل ًيہ

ًَنِ  ثََيا  ًُ َزیِٕس َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ ُموَسي َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌُ آٔل َحسَّ ِضَزَما َٗ ًُ زٔیَيإر  زُو بِ

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًَ ُت َسالَٔه بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔ اَل َرُسوُل اهَّللٔ الزُّبَيِر َٗ وُل  ُ٘ أب َي ًَ اِلَدلَّ ُت ًَُنَز بِ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ًَُنَز   بِ

ًَةٔ  ٍَ اِلَحَنا َة َم َٛ ٌَّ اِلبََر ٔ إ َٓ ُٗوا  ا َوََل َترَفَّ ٌّ َه کُلُوا َجنٔي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

، رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل نسح نب یلع، الخؽ، نسح نب ومیس، دیعس، نب زدی



 

 

 ھٹیب ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای لم رک اھکای رکف۔ اگل اگل ہن وہا رکف )ینعی اےھٹک لم

 رک اھکای رکف( اس ےیل ہک ربتک امجتع ےک اسھت ےہ

نسح نب یلع، الخؽ، نسح نب ومٰیس، دیعس، نب زدی، رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع رضحت رمع نب اطخب  :  فیرا

 ریض اہلل ہنع

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

  

 اھکےن ںیم وھپکن امران

  اوباباھکونں ےک :   ابب

 اھکےن ںیم وھپکن امران

     169    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ًبسالزحيه بً ًبسالزحنً محاربی، شیک، ًبسالرکیه، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

بِ  ًَ  ًُ ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ یٔه  ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ًِ ًَ یْک  ثََيا َشٔ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ سٔ الزَِّحَن

 َّٔ إب َوََل یَتََي اوٕ َوََل َشَ ٌَ َ ُُٔذ فٔی ك َه یَِي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َلِه یَُٜ َٗ  ُص فٔی اِْلٔىَائٔ ًَبَّإض 

ارلمیح نب دبعارلنمح احمریب، رشکی، دبعارکلمی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اوبرکبی، دبع

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکےن ےنیپ یک اایشء ںیم وھپکن ہن امرےت ےھت افر ہن ربنت ںیم اسسن ےتیل ےھت۔

 رشکی، دبعارکلمی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنعاوبرکبی، دبعارلمیح نب دبعارلنمح احمریب،  :  رافی

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

  

 بج اخدؾ اھکان )ایتر رکےک( الےئ وت ھچک اھکان اےس یھب دانی اچےیہ۔



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 الےئ وت ھچک اھکان اےس یھب دانی اچےیہ۔بج اخدؾ اھکان )ایتر رکےک( 

     170    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، اسناًيل بً ابی خالس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثََيا إِٔسنَ  ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ًِ أَبٔيطٔ َسنٔ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ

ِلَيأِکُِل َم  َٓ ِلُيِحلِٔشطُ  َٓ أمطٔ  ٌَ ِه َخازُٔمُط بَٔل ُٛ َه إَٔذا َجاَئ أََحَس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِليَُياؤِلُط ٔمِيطُ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ ٌِ أَبٔی  ٔ إ َٓ ُط  ٌَ 

 نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم دمحمنب دبعاہلل

ان ہن ےس یسک ےک اپس اس اک اخدؾ اھکان الےئ وت اےس اچےیہ ہک اخدؾ وک اھٹب رک اےنپ اسھت اھکان الھکےئ ارگ اخدؾ اسھت ہن اھکےئ ای امکل الھک

 س اھکےن ںیم ےس ھچک اخدؾ وک دے دے۔اچےہ وت ا

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

  اےس یھب دانی اچےیہ۔بج اخدؾ اھکان )ایتر رکےک( الےئ وت ھچک اھکان
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 ًيسٰي بً حنازمرصی، ليث بً سٌس، جٌرف بً ربيٌہ، ًبسالزحنً ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٌِ ًِ َج ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ٕ اِلنرِٔصٔ از ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ٔد  ًٔ اِْلرَِعَ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي رَفٔ بِ

 َٔ َٛ ِس  َٗ اّما  ٌَ َ طُ ك ُٛ َب إَٔلِيطٔ َمِنلُو ِه َْقَّ ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا أََحُس َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ِلَيأِکُِل َٗ َٓ ِلَيِسًُُط  َٓ ُظ  ًََيائَُط َورَحَّ اُظ 



 

 

ٔ َم  ِلَضا فٔی یَٔسظ ٌَ ِلَيِح َٓ َنّة  ِ٘ ِلَيأُِخِذ لُ َٓ ِل  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َي ٔ إ َٓ ُط  ٌَ 

ٰیسیع نب امحدرصمی، ثیل نب دعس، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وت الغؾ ےن اھکان اکپےن یک رگیم افر تقشم وخد ربداتش رکےت  فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اک الغؾ اس ےک اسےنم اھکان رےھک

وہےئ امکل وک اس ےس اچبای۔ اس ےیل امکل وک اچےیہ ہک الغؾ وک الب ےل ہک فہ یھب اس ےک اسھت اھکان اھکےئ ارگ ااسی ہن رکے وت اکی 

 وناہل یہ الغؾ ےک اہھت رپ رھک دے۔

  رہعیب، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہٰیسیع نب امحدرصمی، ثیل نب دعس، رفعج نب :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 بج اخدؾ اھکان )ایتر رکےک( الےئ وت ھچک اھکان اےس یھب دانی اچےیہ۔
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 ًلی بً ميذر، محنسبً ٓـيل ابزاہيه ہحزی، ابواَلحوؾ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ ِيٕل ثََيا إٔبَِزاصٔيُه اِلَضَحزٔیُّ  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ًُ اِلُنِئذرٔ ثََيا ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِبٔس اهَّللٔ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ ًَ َٗ اَل  َٗ

ُط أَِو لٔيَُياؤِلطُ ٔمِيُط  ٌَ ٌِٔسُظ َم ِ٘ ِلُي َٓ أمطٔ  ٌَ ِه بَٔل ُٛ َه إَٔذا َجاَئ َخازُٔو أََحٔس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُظ َوزَُخاىَطُ َػل َُّط صَُو الَّٔذی َویَٔی رَحَّ إٔى َٓ 

ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یلع نب ،رذر، دمحمنب لیضف اربامیہ رجہی، اوباالوحص، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اک اخدؾ اس ےک اپس اھکان الےئ وت اےس اےنپ اسھت اھٹبانیل اچےیہ ای ھچک اھکان دے دانی 

 اچےیہ ویکہکن اھکان اکپےن یک رگیم افر تقشم اخدؾ یہ ےن ربداتش یک۔

 یلع نب ،رذر، دمحمنب لیضف اربامیہ رجہی، اوباالوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  یراف

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



 

 

  

 وخاؿ افر درتس اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وخاؿ افر درتس اک ایبؿ
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 محنسبً مثىي، مٌاذ بً ہظاو، یوىص بً ابی َات، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًٔ أَبٔی الِ  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ثََيا أَبٔی  ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَىَٔص َحسَّ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٖٔ أت اِْلِٔسکَا رُفَ

ََلَو  ٌَ َٓ اَل  َٗ ٌٕ َوََل فٔی ُسرُکَُّجٕة  ًَلَی خَٔوا ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  اَل َما أَکََل الئَّييُّ َػل َٗ ًٔ َمالٕٔک  رَفٔ بِ ًَلَی الشُّ اَل  َٗ  ٌَ   کَاىُوا َیأِکُلُو

رفات، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحمنب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ویسن نب ایب

 ےن زیم رپ ای رتشطی )وھچےٹ، وھچےٹ ربونتں( ںیم اھکان اھکےت ےھت؟ رفامای درتس وخاونں رپ۔

 ہنع دمحمنب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ویسن نب ایب رفات، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وخاؿ افر درتس اک ایبؿ
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 وبہ، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہًبيساهَّلل بً یوسٕ جبيری، ابوبْح، سٌيس بً ابی رع :  راوی

وبََة َحسَّ  ًُ أَبٔی رَعُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ثََيا أَبُو بَِْحٕ َحسَّ َٕ اِلحَُبيِرٔیُّ َحسَّ ًُ یُوُس ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا 



 

 

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َما َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َّي َماَت َٗ ٌٕ َحً ًَلَی خَٔوا َه أَکََل   طٔ َوَسلَّ

دیبع اہلل نب ویفس ریبجی، اوبرحب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 این ےس رشتفی ےل ےئگ۔فملس وک یھبک زیم رپ اھکےت ہن داھکی، اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس د ہیلع فآہل

 دیبعاہلل نب ویفس ریبجی، اوبرحب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

  اہھت رفک انیل عنم ےہاھکان ااھٹےئ اجےن ےس لبق اانھٹ افر ولوگں ےک افرغ وہےن ےس لبق

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکان ااھٹےئ اجےن ےس لبق اانھٹ افر ولوگں ےک افرغ وہےن ےس لبق اہھت رفک انیل عنم ےہ
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 ر بً زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہاًبساهَّلل بً احنسبً بظير بً ذٛواٌ زمظقی، وليسبً مشله ، ميي :  راوی

ًِ مُ  ًَ ًُ ُمِشلٕٔه  ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ َوا ِٛ ًٔ َذ ٔ بِ ًٔ َبٔظير ًُ أَِحَنَس بِ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ َمُِٜحوٕل َحسَّ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر ٔ بِ ئير

َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ  ٍَ َٓ َّي یُزِ اؤ َحً ٌَ ًِ اللَّ ًَ اَو  َ٘ ٌِ ُي َ َه ىََهی أ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

 دبع اہلل نب ادمحنب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیلنب ملسم ، رینم نب زریب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 اجےن ےس لبق اےنھٹ ےس عنم رفامای۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکان )ینعی درتسوخاؿ( ااھٹےئ 

 دبعاہلل نب ادمحنب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیلنب ملسم ، رینم نب زریب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

  ااھٹےئ اجےن ےس لبق اانھٹ افر ولوگں ےک افرغ وہےن ےس لبق اہھت رفک انیل عنم ےہاھکان
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 محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، ًبيساهَّلل ، ًبساَلًلی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، رعوہ بً زبير، حرضت ابً ًنز :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ أَىَِبأَىَا  ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ًِ بِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ رُعِ

 ٔ ِت اِلَنائ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إٔذَا ُؤؿ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ٍُ یََسُظ ابِ َٓ ٍَ اِلَنائَٔسةُ َوََل َیزِ َٓ َّي تُزِ وُو َرُجْل َحً ُ٘ ََل َي َٓ َسةُ 

ٌِ یَُٜ  ًََسي أَ بُٔف یََسُظ َو ِ٘ َي َٓ ٌَّ الزَُّجَل یُِدحُٔل َجلٔيَشُط  ٔ إ َٓ ٔذِر  ٌِ ِوُو َوِلُي َ٘ َْ اِل َّي َيرِفُ ٍَ َحً ٔ ٌِ َطب ٔ اؤ َحاَجْة َوإ ٌَ ٌَ َلطُ فٔی اللَّ  و

 اہلل ، دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب ریثک، رعفہ نب زریب، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع دمحم نب فلخ القسعین، دیبع

فآہل فملس ےن رفامای بج درتسوخاؿ ھچب اجےئ وت وکیئ یھب ہن اےھٹ اہیں کت ہک درتسوخاؿ ااھٹایل اجےئ افر وکیئ یھب )وصخًاص( 

ریس وہےکچ۔ اہیں کت ہک ابیق اس؟یھ اھکےن ےس افرغ وہں افر اچےیہ ہک ھچک ہن ھچک اھکات رےہ )ای ارگ زیمابؿ اانپ اہھت ہن رفےک ارگہچ 

اھک ہن ےکس وت ذعر اظرہ رک دے ہک ےھجم ااہتشء ںیہن( ویکہکن آدیم )ارگ ےلہپ اہھت رفک ےل وت اس( یک فہج ےس اس اک اس؟یھ رشدنمہ وہ 

  ےہ ہک ایھب اس وک زمدی اھکےن یک احتج وہ۔رک اانپ اہھت رفک اتیل ےہ احالہکن تہب نکمم

 دمحم نب فلخ القسعین، دیبعاہلل ، دبعاالیلع، ٰییحی نب ایب ریثک، رعفہ نب زریب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 فہ ایس احتل ںیم رات زگار دے۔ سج ےک اہھت ںیم انکچٹہ وہ افر

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 سج ےک اہھت ںیم انکچٹہ وہ افر فہ ایس احتل ںیم رات زگار دے۔

     177    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 سيسہ ٓاكنہجبارہ بً مِلص، ًبيسبً وسيه جنال، حشً بً حشً، ٓاكنہ بيت حشين، حشين بً ًلی،  :  راوی

 ًِ ًَ  ًٔ ًُ اِلَحَش ًُ بِ ثَىٔي اِلَحَش اُل َحسَّ ًُ َؤسيٕه اِلَحنَّ ثََيا ًُبَِيُس بِ لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ اكَٔنَة بِٔئت اِلُحَشئِن َحسَّ َٓ طٔ  أُمِّ

َّی اكَٔنَة ابَِئة َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٓ طٔ  ًِ أُمِّ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًٔ ًِ اِلُحَشئِن بِ َلِيطٔ  ًَ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اهَّللُ 

 ٕ ٔ رٔیُح ََُنز َشُط َیبٔيُت َوفٔی یَٔسظ ِٔ ًَّ اِمزُْؤ إَٔلَّ َن َه أَََل ََل یَلُوَم  َوَسلَّ

س، دیبعنب فمیس امجؽ، نسح نب نسح، افب ہ تنب نیسح، نیسح نب یلع، اہلل ےک روس

ل

 

مغ

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابجرہ نب 

ر اصزبحادی دیسہ افب ہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  رر ےس ونس! سج صخش ےک اہھت ںیم انکچیئ یگل وہ اف

 فہ ایس احتل ںیم رات زگار دے )وسات رےہ( وت فہ اےنپ آپ یہ وک المتم رکے۔

س، دیبعنب  :  رافی

ل

 

مغ

 فمیس امجؽ، نسح نب نسح، افب ہ تنب نیسح، نیسح نب یلع، دیسہ افب ہابجرہ نب 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 سج ےک اہھت ںیم انکچٹہ وہ افر فہ ایس احتل ںیم رات زگار دے۔

     178    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ًبسالٌزیزبً مدتار، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ اِلُنِدَتارٔ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًُ أَبٔی َػالٕٔح  ثََيا ُسَضِيُل بِ َحسَّ

 ٕ ٔ رٔیُح ََُنز ِه َوفٔی یَٔسظ ُٛ اَل إَٔذا ىَاَو أََحُس َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََل ًَ َٓ َٓأََػابَُط َطِيْئ  ٔشِل یََسُظ  ِِ َلِه َي َٓ  

َشطُ  ِٔ ًَّ إَٔلَّ َن  َیلُوَم

نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص دمحم

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ںیم ےس یسک ےک اہھت ںیم انکچیئ یک وب وہ افر فہ اہھت دوھےئ ریغب یہ وس اجےئ وت رھپ اےس فیلکت



 

 

  آپ یہ وک المتم رکے۔ےچنہپ وت اےنپ

 دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 یسک ےک اسےنم اھکان ک ش ایک اجےئ وت؟

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یسک ےک اسےنم اھکان ک ش ایک اجےئ وت؟

     179    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابً ابی حشين، طہز بً حوطب ، حرضت اسناء بيت یزیس :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َحسَّ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن  ًِ ابِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًِ َبَة َو

ِلَيا ََل  ُ٘ َٓ َلِيَيا  ًَ َزَق  ٌَ َٓ اوٕ  ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔل ًَ َّی اهَّللُ  ُتَٔی الئَّييُّ َػل اَلِت أ َٗ ا  أَِسَناَئ بِٔئت َیزٔیَس  ًّ ًَ ُجو ٌِ اَل ََل َتِحَن َ٘ َٓ َنِظَتضٔيطٔ 

ٔذبّا َٛ  َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب ایب نیسح، رہش نب وحبش ، رضحت اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

مہ ےن اہک ہک ںیمہ ااہتشء ںیہن ےہ۔ رفامای  فآہل فملس یک دختم ںیم اھکان آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دوعت دی۔

 وھجٹ افر وھبک وک عمج ہن رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب ایب نیسح، رہش نب وحبش ، رضحت اامسء تنب سیدی :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 یسک ےک اسےنم اھکان ک ش ایک اجےئ وت؟

     180    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابی حَلل، ًبساهَّلل بً سوازہ، ٗبيلہ بيو ًبساَلطہل ٛے ایک طدؽ  :  راوی

 حرضت اىص بً مالک

ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ   ًِ ًَ ًِ أَبٔی صََٔلٕل  ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ًٔ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ َسَواَزَة   بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أََتِيُت الئَّييَّ َػل َٗ ًَِبٔس اِْلَِطَضٔل  ًِ بَىٔي  ِّی َػائْٔه َمالٕٔک َرُجْل ٔم ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ کُِل  َٓ  ٌُ اَل اِز َ٘ َٓ ی  سَّ َِ َه َوصَُو َیَت َوَسلَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  اؤ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٌَ َ ًِ ك ِنُت ٔم ٌٔ َ ِيُت ك ُٛ ٔسي َصَلَّ  ِٔ َٕ َن َيا َلِض َٓ 

دبعااللہش ےک اکی صخش رضحت اسن نب امکل رفامےت  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایب الحؽ، دبعاہلل نب وسادہ، ہلیبق ونب

ای ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص اک اھکان  انفؽ رفام رےہ ےھت۔ رفام

ےن ویکں ہن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع  رقبی آؤ، اھکان اھکول۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم رفزہ دار وہں۔ اہےئ اوسفس ھجم رپ ہک ںیم

 ( فآہل فملس اک ابربتک اھکان اھکایل۔ )ینعی اب اتھچپےت ےھت ہک رفزہ وت یلفن اھت، دفابرہ یھب راھک اجاتکس اھت

 سن نب امکلاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، ایب الحؽ، دبعاہلل نب وسادہ، ہلیبق ونب دبعااللہش ےک اکی صخش رضحت ا :  رافی

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

  

 دجسم ںیم اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دجسم ںیم اھکان

     181    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، ًنزو بً حارث سلامیٌ بً زیازحرضمی، ًبساهَّلل بً يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، رحملہ بً ی :  راوی



 

 

 حارث بً جزء زبيسی رضي اهَّلل ًيہ

 َ ًُ َوصِٕب أَِخب ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ َیِحٌَي  َمَلُة بِ ًٔ کَأسٕب َورَحِ ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًُ اِلَحارٔٔث حَ َحسَّ ِنزُو بِ ًَ ثَىٔي َرنٔی  سَّ

يَّ  ُٛ وُل  ُ٘ ًٔ َجزِٕئ الزُّبَِئسیَّ َي ًَ اِلَحارٔٔث بِ ِبَس اهَّللٔ بِ ًَ  ٍَ َّطُ َسنٔ مٔیُّ أَى ًُ زٔیَازٕ اِلَحرِضَ ٌُ بِ ًَِضسٔ ُسَلامِیَ ًَلَی  َّی  ا ىَأِکُُل  َرُسؤل اهَّللٔ َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَنِشحٔسٔ اِلُدِبزَ َواللَِّحَه   اهَّللُ 

دیمح نب اکبس، رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث امیلسؿ نب زایدرضحیم، دبعاہلل نب احرث نب زجء وقعیب نب 

زدیبی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرارک ںیم مہ دجسم ںیم وگتش افر رفیٹ اھک ایل 

 رکےت ےھت۔

نب اکبس، رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث امیلسؿ نب زایدرضحیم، دبعاہلل نب احرث نب وقعیب نب دیمح :  رافی

 زجء زدیبی ریض اہلل ہنع

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

  

 ڑھکے ڑھکے اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اھکان ڑھکے ڑھکے

     182    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوسائب سله بً جيازہ، حٔؽ بً ُياث، ًبيساهَّلل بً ًنز، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ  ًَ ًُ َُٔيإث  ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًُ ُجَياَزَة َحسَّ ائٔٔب َسِلُه بِ ثََيا أَبُو الشَّ ًَلَی  َحسَّ يَّا  ُٛ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  اهَّللٔ بِ

ًُ َٗٔياْو  ُب َوىَِح ًُ ىَِنٔشي َوَنِْشَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَأِکُُل َوىَِح َّی اهَّللُ  ِضٔس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ 

یض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع اوباسبئ ملس نب ہچندہ، صفح نب ایغث، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ر



 

 

ہ( فآہل فملس ےک دہع کرارک ںیم ااسی یھب وہا ہک مہ ےن ےتلچ وہےئ اھکایل )وکیئ اکی آدھ داہن ہنم ںیم ڈاؽ ایل، الثم وجھکر، وخابین فریغ

 افر ڑھکے وہ رک یہ ایپ۔

 نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع اوباسبئ ملس نب ہچندہ، صفح نب ایغث، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 دکف اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دکف اک ایبؿ

     183    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً مييٍ، ًبيسہ بً حنيس، حنيس، حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ بياٌاحنس ب :  راوی

َّی  ٌَ الئَّييُّ َػل اَل کَا َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ًُ حَُنِيٕس  ًَبٔيَسةُ بِ ٍٕ أَىَِبأَىَا  ًُ َمئي ثََيا أَِحَنُس بِ ََ َحسَّ َه یُٔحبُّ اِلَْقِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اهَّللُ 

، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دکف دنسپ رفامےت ادمح نب عینم، دیبعہ نب دیمح، دیمح

 ےھت۔

 ادمح نب عینم، دیبعہ نب دیمح، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ایبؿ :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دکف اک ایبؿ



 

 

     184    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً مثىي، ابً ابی ًسی، حنيس، حرضت اىص :  راوی

 ٌَ اَل َب َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔیَی َحسَّ َثِت َمعٔی أُوُّ ُسَلِيٕه بٔنَِٜٔتٕل ٓٔيطٔ ُركَْب إ

ٍَ َلُط  ََٓؼَي ًَاُظ  ٔیَی َمِویّی َلُط َز یّبا إ َد َْقٔ َ ََ َلِه أَٔجِسُظ َو َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ أََتِيُتُط َوصَُو َیأِکُُل  َٓ اّما  ٌَ َ ك

اَل  َٗ طُ  ٌَ کَُل َم ْٔ انٔی  ًَ َس َٓ  َٓ أُِزىٔيطٔ ٔمِيُط  َٓ طُ  ٌُ ِلُت أَِجَن ٌَ َح َٓ اَل  َٗ  َُ حٔبُُط اِلَْقِ ٌِ إَٔذا صَُو ُي َٓ اَل  َٗ  َٕ ٍَ ثَزٔیَسّة بَٔلِحٕه َوَْقِ ا َوَػَي َلنَّ

 َْ َ ََ َّي  ٔشُه َحً ِ٘ َل َیأِکُُل َوَي ٌَ َح َٓ ُت اِلنَِٜٔتَل بَيَِن یََسیِطٔ  ٌِ ٔیَی َمِيزٔلٔطٔ َوَوَؿ ٍَ إ ِنَيا ٔمِيطُ َرَج ٌٔ َ ٔ  ك ظ ٔ َٔ ًِ آ  ٔم

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ریمی فادلہ اؾ میلس ےن رت وجھکرفں اک اکی وٹرکا ریمے اہھت روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ہن ےلم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی یہ اےنپ

اکی آزاد رکدہ الغؾ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ےھت۔ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت یک ؟یھ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

ہل فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک اھت۔ بج ںیم اچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان  انفؽ رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

یھب اےنپ اسھت اھکےن یک دوعت دی۔ زیمابؿ ےن وگتش افر دکف ںیم رثدی ایتر ایک اھت۔ ےھجم وسحمس وہا ہک آپ یلص اہلل  فملس ےن ےھجم

ہیلع فآہل فملس وک دکف اےھچ گل رےہ ںیہ وت ںیم دکف عمج رک ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی رکےن اگل۔ بج مہ اھکان اھک ےکچ 

 فملس اےنپ رھگ رشتفی الےئ ںیم ےن وٹرکا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش رک دای آپ یلص وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اہلل ہیلع فآہل فملس اھکےن ےگل افر میسقت )یھب( رفامےت رےہ۔ اہیں کت ہک فہ متخ وہایگ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دکف اک ایبؿ

     185    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اسناًيل بً ابی خالس، حٜيه بً حرضت جابز :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  اَل َزَخلِ  َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٕ ًٔ َجابٔز ٜٔئه بِ ًِ َح ًَ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَلَی بِ ُت 

اَل  َٗ ِلُت أَیُّ َطِيٕئ صََذا  ُ٘ َٓ بَّاُئ  َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی بَِيتٔطٔ َؤًِيَسُظ صََذا السُّ ًَ َّی اهَّللُ  بَّاُئ ىُِٜثٔرُ بٔطٔ  الئَّييِّ َػل َُ صَُو السُّ َصَذا اِلَْقِ

اَمَيا ٌَ َ  ك

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، میکح نب رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 ہی ایک زیچ ےہ؟ رفامای ہی دکف ےہ۔ مہ اس ےس اانپ اؿ ےک رھگ احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دکف ےھت۔ ںیم ےن اہک

 ( اھکان زایدہ رکےت ںیہ )ای مہ اےس رثکبت اھکےت ںیہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع نب ایب اخدل، میکح نب رضحت اجرب :  رافی

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

  

 وگتش )اھکےن( اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وگتش )اھکےن( اک ایبؿ

     186    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًباض بً وليسخَلل زمظقی، یحٌٰي بً ػالح، سلامیٌ بً ًلاء جزری، مشلنہ بً ًبساهَّلل جہىي، ابی مظحٌہ،  :  راوی

  ًيہحرضت ابوزرزاء رضي اهَّلل

 ًُ ٌُ بِ ثَىٔي ُسَلامِیَ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ُل السِّ ًُ اِلَولٔئس اِلَدَلَّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ثَىٔي  َحسَّ ًََلإئ اِلَحزَرٔیُّ َحسَّ

ِر  ًِ أَبٔی السَّ ًَ َة  ٌَ طٔ أَبٔی َمِظَح ًَنِّ  ًِ ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِلُحَضىٔيُّ   ًُ َه َسيُِّس َمِشَلَنُة بِ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َزأئ 



 

 

ىَِيا َوأَصِٔل اِلَحئَّة اللَِّحهُ  اؤ أَصِٔل السُّ ٌَ َ  ك

خ غہ، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع 

 

مس

ابعس نب فدیلالخؽ دیقشم، ٰییحی نب اصحل، امیلسؿ نب اطعء زجری، ہملسم نب دبعاہلل ینہج، ایب 

 ےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الہ داین افر الہ تنج دفونں ےک اھکونں اک رسدار وگتش ےہ ۔رفام

خ غہ، رضحت اوبدرداء ریض  :  رافی

 

مس

ابعس نب فدیلالخؽ دیقشم، ٰییحی نب اصحل، امیلسؿ نب اطعء زجری، ہملسم نب دبعاہلل ینہج، ایب 

 اہلل ہنع

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وگتش )اھکےن( اک ایبؿ

     187    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

مشلنہ بً ًبساهَّلل جہىي ابی مظحٌہ، حرضت ًباض بً وليسزمظقی، یحٌٰي بً ػالح، سلامیٌ بً ًلاء ًلاء جزری  :  راوی

 ابوزرزاء رضي اهَّلل ًيہ

ًََلإئ الِ   ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َػالٕٔح َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔئس السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًُ َحسَّ ثََيا َمِشَلَنُة بِ َحزَرٔیُّ َحسَّ

 ًَ  ًِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ اِلُحَضىٔيُّ  ٔیَی َلِحٕه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َما زُعَٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ًَ َة  ٌَ طٔ أَبٔی َمِظَح مُّ إَٔلَّ نِّ َٗ  

مُّ إَٔلَّ َٗٔبَلطُ  َٗ  أََجاَب َوََل أُصِٔسَی َلطُ َلِحْه 

خ غہ، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع  ابعس نب فدیلدیقشم، ٰییحی نب اصحل، امیلسؿ نب اطعء اطعء زجری

 

مس

ہملسم نب دبعاہلل ینہج ایب 

رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج یھب وگتش یک دوعت دی یئگ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ 

 ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ رفامای۔ رفامیئ افر بج یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگتش دہہی ایک ایگ، آپ یلص اہلل

خ غہ، رضحت اوبدرداء ریض  :  رافی

 

مس

ابعس نب فدیلدیقشم، ٰییحی نب اصحل، امیلسؿ نب اطعء اطعء زجری ہملسم نب دبعاہلل ینہج ایب 



 

 

 اہلل ہنع

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

  

 وکےسن ےصح اک وگتش دمعہ ےہ اجونر ےک

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اجونر ےک وکےسن ےصح اک وگتش دمعہ ےہ

     188    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً بْش، ًبسی، ًلی بً محنس، محنسبً ٓـيل ابوحياٌ تيیم، ابی زرًہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًُ ُمَحنَّ  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِبٔسیُّ ح و َحسَّ ٌَ ًُ بِْٔشٕ اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اََل َحسَّ َٗ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ

اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ َِّيیٔمُّ  ٌَ الت ا ثََيا أَبُو َحيَّ ٍَ إَٔلِيطٔ  َحسَّ ٔ ٓ ُ ََ َه َذاَت یَِووٕ بَٔلِحٕه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل أ

َيَضَص ٔمِيَضا َٓ حٔبُطُ  ٌِ َُ َوکَاىَِت ُت َرا  الذِّ

ںیہ ہک اکی رفز اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دبعی، یلع نب دمحم، دمحمنب لیضف اوبایحؿ یمیت، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ رفامےت 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش ایک ایگ۔ یسک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیتس اک وگتش ااھٹ رک دای افر 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی دنسپ یھب اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داوتنں ےس اکٹ رک  انفؽ رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دبعی، یلع نب دمحم، دمحمنب لیضف اوبایحؿ یمیت، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 اجونر ےک وکےسن ےصح اک وگتش دمعہ ےہ

     189    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 برک بً خلٕ، ابوبْش، یحٌٰي بً سٌيس، مشٌز، طيذ مً ، ًبساهَّلل بً جٌرف، حرضت زبير رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثَىٔي  ٕ َحسَّ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا یَِحٌَي بِ ٕٕ أَبُو بِْٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًَ َحسَّ َس بِ اَل َوأَُهيُّطُ ُيَشیمَّ ُمَحنَّ َٗ ِضٕه  َٓ  ًِ َطِيْذ ٔم

 ٌٔ ِس ىََْحَ َلُضِه َجزُوّرا أَِو َب َٗ ٔ َو ًَ الزُّبَيِر ُث ابِ رَفٕ یَُحسِّ ٌِ ًَ َج ِبَس اهَّللٔ بِ ًَ  ٍَ َّطُ َسنٔ ِبٔس اهَّللٔ أَى َّی اهَّللُ ًَ ٍَ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َّطُ َسنٔ يّرا أَى

وُل أَكَِيُب اللَِّحٔه َلِحُه ا ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اللَِّحَه َي َّی اهَّللُ  ٌَ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل و ُ٘ ِوُو یُِل َ٘ اَل َواِل َٗ ٔ ِضز  لوَّ

رکب نب فلخ، اوبرشب، ٰییحی نب دیعس، ع ،ر، خیش نم ، دبعاہلل نب رفعج، رضحت زریب ریض اہلل ہنع ےن ولوگں ےک ےیل افٹن ذحب ایک 

۔ رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع ےن اؿ وک ئاتای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ےہ اھت

 ہک دمعہ وگتش )اک ہصح( تشپ اک وگتش ےہ۔ اس فتق ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل وگتش ڈاؽ رےہ ےھت۔

 ، ٰییحی نب دیعس، ع ،ر، خیش نم ، دبعاہلل نب رفعج، رضحت زریب ریض اہلل ہنعرکب نب فلخ، اوبرشب :  رافی

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

  

 انھب وہا وگتش

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 انھب وہا وگتش

     190    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مثىي، ًبسالزحنً بً مہسی، ہناو، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ًِ أَ  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِلُه َحسَّ اَل َما أَ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ىَٔص بِ



 

 

َّ َوَجلَّ َرُس  ًَز َٙ بٔاهَّللٔ  َّي َلٔح َه َرأَی َطاّة َسنٔيّلا َحً ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   وَل اهَّللٔ َػل

دمحمنب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

)وج اھکؽ ااترے ریغب وھبین اجیت ےہ( دیھکی وہ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل  فملس ےن اسمل ینھب وہیئ رکبی

 زعفلج ےس اجےلم۔

 دمحمنب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 انھب وہا وگتش

     191    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 جبارہ بً مِلص، ٛثير بً سليه، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ٔ ًٔ َمال ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی َحسَّ ًِ بَئِن یََسِی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٍَ ٔم ٔ اَل َما ُرٓ َٗ ٕک 

َٔٔشْة  طُ كِٔي ٌَ مُّ َوََل حُنَٔلِت َم َٗ ُل ٔطَوإئ  ـِ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اهَّللُ 

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس انھب وہ

ل

 

مغ

ا وگتش ابجرہ نب 

ہن اھت( وج اھکےن ےس چب راہ وہ یھبک ہن اھت ای ایگ )ویکہکن ااسی وگتش دقمار ںیم مک یہ وہات اھت افر اھکےن فاےل زایدہ وہےت ےھت اےئلس اتچب 

 ہیلع فآہل فملس افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت، اسھت وھچپان ااھٹای ایگ )ہک اہجں انھٹیب وہ ےلہپ وھچبان ےھچب رھپ آپ یلص اہلل

 (ںیھٹیب ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےسی فلکت ہن رفامےت ےھت

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

ل

 

مغ

 ابجرہ نب 

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



 

 

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 تشانھب وہا وگ

     192    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي ، یحٌٰي بً بٜير، ابً لہيٌہ، سلامیٌ بً زیازحرضمی، حرضت ًبساهَّلل بً حارث بً جزء زبيسی  :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہ

ٕ َحسَّ  َٜيِر ُ ًُ ب ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ مٔیُّ  ٕ اِلَحرِضَ ًُ زَٔیاز ٌُ بِ َة أَِخبََرنٔی ُسَلامِیَ ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ

اّما فٔی الِ  ٌَ َ َه ك ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل اَل أَکَِلَيا َم َٗ ًٔ َجزِٕئ الزُّبَِئسیِّ  َٓ اِلَحارٔٔث بِ ِس ُطؤَی  َٗ َنَشِحَيا َنِشحٔٔس َلِحّنا 

 ِ أ ِّی َوَلِه ىََتَوؿَّ ُِٗنَيا نَُؼل  أَیِٔسَیَيا بٔاِلَحِؼَبأئ ثُهَّ 

رحہلم نب ٰییحی ، ٰییحی نب ریکب، انب ہعیہل، امیلسؿ نب زایدرضحیم، رضحت دبعاہلل نب احرث نب زجء زدیبی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 ںیم اھکان اھکای، انھب وہا وگتش اھت۔ رھپ مہ ےن اےنپ اہھت رکنکویں ےس مہ ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجسم

 اصػ ےیک افر ڑھکے وہ رک امنز ڑپیھ افر فوض ںیہن ایک۔

 رحہلم نب ٰییحی ، ٰییحی نب ریکب، انب ہعیہل، امیلسؿ نب زایدرضحیم، رضحت دبعاہلل نب احرث نب زجء زدیبی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دوھپ ںیم کشخ ایک وہا وگتش

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دوھپ ںیم کشخ ایک وہا وگتش

     193    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 بً ابی خالس، ٗيص بً ابی حازو، حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل ًيہ اسناًيل بً اسس، جٌرف بً ًوٌ، اسناًيل :  راوی

 ًٔ ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٌٕ َحسَّ ِو ًَ  ًُ رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج ًُ أََسٕس َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ٕ  َحسَّ وز ٌُ ًِ أَبٔی َمِش ًَ  ٕ أَبٔی َحازٔو

َّی اهَّللُ اَل أَتَی الئَّييَّ َػل َٗ  ٔ ِّی َلِشُت بَٔنلٕٔک إ إٔن َٓ َلِيَک  ًَ  ٌِ اَل َلُط َصوِّ َ٘ َٓ ائُٔؼُط  َ ََ ُس  ًَ َل تُزِ ٌَ َح َٓ َنُط  کَلَّ َٓ َه َرُجْل  ََّنا أَىَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ ى

ٌٔيُل َوِحَسُظ َوَػَلطُ  ًَِبس اهَّللٔ إِٔسَن اَل أَبُو  َٗ ٔسیَس  َ٘ ًُ اِمَزأَةٕ َتأِکُُل اِل  ابِ

ؿ، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اصبح اامسلیع نب ادس، رفعج نب وع

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک وگتفگ رکےن ےگل )وخػ ےس( اؿ اک وگتش ڑھپےنک اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اشہ ںیہن۔ ںیم وت اکی )رغبی( اخوتؿ اک اٹیب وہں وج دوھپ ںیم کشخ ایک وہ وگتش فملس ےن اؿ ےس رفامای ڈرف تم ویکہکن ںیم ابد

 اھکیت ؟یھ۔

 اامسلیع نب ادس، رفعج نب وعؿ، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دوھپ ںیم کشخ ایک وہا وگتش

     194    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً یحٌٰي ، محنس بً یوسٕ، سٔياٌ ، ًبسالزحنً بً ًابص، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ًُ َیحِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَائَٔظ َحسَّ  ًِ ًَ ًَابٕٔص أَِخبََرنٔی أَبٔی   ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس َٕ َحسَّ ًُ یُوُس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة ٌَي َحسَّ

ًَِْشَ  َس َخِنَص  ٌِ َه َب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َيأِکُلُُط َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ  ََ ا ٍُ اِلرُکَ َٓ يَّا ىَزِ ُٛ ِس  َ٘ اَلِت َل ًِ اِْلََؿاؤیِّ  ةَ َٗ  ٔم

 دمحمنب ٰییحی ، دمحم نب ویفس، ایفسؿ ، دبعارلنمح نب اعصب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ اپےئ ااھٹ رک رھک یتیل

 ںیھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین ےک دنپرہ ویؾ دعب اںیہن  انفؽ رفامےت ےھت۔



 

 

 ، دمحم نب ویفس، ایفسؿ ، دبعارلنمح نب اعصب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعدمحمنب ٰییحی  :  رافی

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

  

 یجیلک افر یلت اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یجیلک افر یلت اک ایبؿ

     195    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابومؼٌب، ًبسالزحيه بً زیس بً اسله، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ًٔ ًَُنزَ  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًُ َزیِٔس بِ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕب َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُمِؼ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ َلِيطٔ  أَ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 َٓ  ٌٔ َما ا السَّ اِلُحوُت َواِلَحَزازُ َوأَمَّ َٓ  ٌٔ ا اِلَنِيتََتا أَمَّ َٓ  ٌٔ ٌٔ َوَزَما اَل أُحٔلَِّت َلُِٜه َمِيتََتا َٗ َه  َحالُ َوَسلَّ َٜبُٔس َواللِّ  اِل

تی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اوببعصم، دبعارلمیح نب زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفا

)ہی فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ےیل دف رمدار افر دف وخؿ الحؽ ےیک ےئگ۔ دف رمدار وت یلھچم افر ڈٹی ںیہ افر دف وخؿ یجیلک افر یلت ںیہ 

 ( دفونں ےمج وہےئ وخؿ ںیہ

  ریض اہلل امہنعاوببعصم، دبعارلمیح نب زدی نب املس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 کمن اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 کمن اک ایبؿ

     196    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يسٰي بً ابی ًيسٰي ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہہظاو بً ًنار، مزواٌ بً مٌاویہ، ً :  راوی

ًِ َرُجٕل أَُراظُ  ًَ ًُ أَبٔی ًٔيَسي  ثََيا ًٔيَسي بِ اؤیََة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ُموَسي 

ًَلَ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َه َسيُِّس إَٔزأمُِٜه اِلنِٔلُح َمالٕٔک   ِيطٔ َوَسلَّ

اشہؾ نب امعر، رمفاؿ نب اعمفہی، ٰیسیع نب ایب ٰیسیع ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اسونلں اک رسدار کمن ےہ۔

 ، ٰیسیع نب ایب ٰیسیع ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، رمفاؿ نب اعمفہی :  رافی

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

  

 رسہک وطبر اسنل

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رسہک وطبر اسنل

     197    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً ابی حواری، مزواٌ بً محنس، سلامیٌ بً بَلل ، ہظاو رعوبہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ًِ صَٔظ  ًَ ًُ بََٔلٕل  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ أَبٔی اِلَحَوارٔیِّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ أَب ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ او ًَ يطٔ 

َه اِْلَٔزاُو اِلَدلُّ  ٌِ ٔ َه ن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ  ًَائَٔظَة 

ادمحنب ایب وحاری، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ ، اشہؾ رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ 



 

 

  اراشد رفامای رتہبنی اسنل رسہک ےہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ادمحنب ایب وحاری، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ ، اشہؾ رعفہب، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ر اسنلرسہک وطب

     198    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 جبارہ بً مِلص ، ٗيص بً ربيٍ، محارب بً زثار، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًٔ زٔثَارٕ  ًِ ُمَحارٔٔب بِ ًَ  ٍٔ ًُ الزَّبٔي ِيُص بِ َٗ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ

َه اِْلَٔزاُو اِلَدلُّ  ٌِ ٔ َه ن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

س ، ،سی نب رعیب، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ل

 

مغ

ابجرہ نب 

 اراشد رفامای رتہبنی اسنل رسہک ےہ۔فآہل فملس ےن 

س ، ،سی نب رعیب، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

ل

 

مغ

 ابجرہ نب 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رسہک وطبر اسنل

     199    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليسبً مشله، ًيبشہ بً ًبسالزحنً ، محنسبً زاذاٌ، حرضت او سٌس :  راوی

ًَِيَبَشُة بِ  ثََيا  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٌَ َحسَّ ًٔ َزاَذا سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ

 ٔ ًَائ ًَلَی  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َزَخَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٕس  ٌِ ثَِتىٔي أُوُّ َس اَل َحسَّ َٗ ثَُط  َُّط َحسَّ ًِ أَى اَل َصِل ٔم َ٘ َٓ َظَة َوأَىَا ًِٔيَسَصا 

اَلِت ًِٔيَسىَا ُخِبزْ َوَتنِ  َٗ َه اِْلَٔزاُو اِلَدلُّ اللَُّضهَّ بَارِٔک فٔی اِلَدلِّ ََُسإئ  ٌِ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ن َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّطُ ْز َوَخلٌّ  إٔى َٓ  

َتْٔقِ بَِيْت ٓٔيطٔ َخلٌّ  ِٔ ِبلٔی َوَلِه َي َٗ ٌَ إَٔزاَو اِْلَىِبَٔيأئ   کَا

دبعارلنمح ، دمحمنب زاذاؿ، رضحت اؾ دعس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیلنب ملسم، ہسبنع نب 

فملس دیسہ اعہشئ ےک اپس آےئ ںیم یھب فںیہ ؟یھ۔ رفامای ھچک اھکان ےہ؟ رفامےن ںیگل امہرے اپس رفیٹ، وجھکر افر رسہک ےہ۔ اس رپ 

رسہک ےہ۔ اے اہلل! رسہک ںیم ربتک رفام ہک ہی ھجم ےس ےلہپ اایبنء اک اسنل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی اسنل 

 ےہ افر سج رھگ ںیم رسہک فہ فہ اتحمج ںیہن ۔

 ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیلنب ملسم، ہسبنع نب دبعارلنمح ، دمحمنب زاذاؿ، رضحت اؾ دعس :  رافی

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

  

 رفنغ زوتیؿ اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رفنغ زوتیؿ اک ایبؿ

     200    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بسالززاٚ، مٌنز، زیسبً اسله ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی  حشين بً مہسی،ً 

ثََيا اِلُحَش  اَحسَّ َٗ ًِ ًَُنَز  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َمِضسٔٓیٕ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ يُِن بِ َٗ َل 



 

 

ًِ َطَحَزةٕ ُمَباَر  َُّط ٔم إٔى َٓ َه ائَِتسُٔموا بٔالزَّیِٔت َوازَّصٔيُوا بٔطٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ةٕ َػل َٛ 

نیسح نب دہمی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدینب املس ، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای رفنغ زوتیؿ ےس رفیٹ اھکف افر اس ےس امشل رکف ویکہکن ہی ابربتک درتخ ےس اتلکن ےہ۔

 نب املس ، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنعنیسح نب دہمی، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رفنغ زوتیؿ اک ایبؿ

     201    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 واٌ بً ًيسٰي ، ًبساهَّلل بً سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہً٘بہ بً مرکو، ػٔ :  راوی

اَل  َٗ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ ًٔيَسي َحسَّ ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ وٕ َحسَّ ًُ ُمرِکَ َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ اَل َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ َسنٔ

 ًَ َّی اهَّللُ  َُّط ُمَباَرْک َرُسوُل اهَّللٔ َػل إٔى َٓ َه کُلُوا الزَّیَِت َوازَّصٔيُوا بٔطٔ   َلِيطٔ َوَسلَّ

ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع ، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہی ربتک فاال ےہ۔ فملس ےن اراشد رفامای رفنغ زوتیؿ اھکف افر اس ےس امشل رکف ویکہکن

 ہبقع نب رکمؾ، وفصاؿ نب ٰیسیع ، دبعاہلل نب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دفدھ اک ایبؿ



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دفدھ اک ایبؿ

     202    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، زیسبً حباب، جٌرف بً بززراسيي، او ساله راسبيہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ثَِتىٔي َموِ  ًٔ بُزِزٕ الزَّأسٔييِّ َحسَّ رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ُت َحسَّ ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ُة  ََلتٔی أُوُّ َسالٕٔه الزَّأسبٔيَّ

َتا َٛ ْة أَِو بََز َٛ اَل بََز َٗ ُتَٔی بَٔلبَٕن  َه إٔذَا أ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل وُل کَا ُ٘  ٌٔ ًَائَٔظَة َت

 ت ہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ر
یض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکبی، زدینب ةحب، رفعج نب ربدرایبس، اؾ اسمل راشن

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم بج دفدھ ک ش ایک اجات وت اراشد رفامےت ربتک ےہ ای رفامےت دف ربںیتک ںیہ ۔

 ت ہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی
 اوبرکبی، زدینب ةحب، رفعج نب ربدرایبس، اؾ اسمل راشن

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دفدھ اک ایبؿ

     203    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً ًتبہ، حرضت ابً ًباضہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، ابً جزیخ ، ابً طہاب، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل ب :  راوی

ًِ ًُبَيِ  ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ٔس اهَّللٔ بِ

َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ِل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا ٓٔيطٔ ًُتَِبَة  ُ٘ ِلَي َٓ اّما  ٌَ َ َنُط اهَّللُ ك ٌَ ِ ًِ أَك َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

 ِّ إٔن َٓ ِل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا ٓٔيطٔ َوزِٔزىَا ٔمِيُط  ُ٘ ِلَي َٓ اُظ اهَّللُ َلبَّيا  َ٘ ًِ َس َيا َخيِّرا ٔمِيُط َوَم ِٗ ًِ اللَّ َواِرُز ًَِلُه َما یُِحزُٔئ ٔم اؤ ی ََل أَ ٌَ



 

 

أب إَٔلَّ اللَّبَُن  َ
 َوالْشَّ

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب رججی ، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

أرَِ
َ
 ن 
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

 اے اہلل! ںیمہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےسج اہلل اعتٰیل وکیئ یھب اھکان الھکںیئ فہ ویں ےہک ا
ُ
ة
ْ

 

ت ِ
ا م
ً
 ْ
 َ

 

أ خ
َ

 

ْ

 

ُزق
ْ
ار
َ
أ فِت ِة ف
َ

 

َ
 ل
ْ
ک

أرَِ
َ
 ن 
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

أ اس ںیم ربتک اطع رفام افر اس ےس رتہب ںیمہ اطع رفام افر ےسج اہلل اعتٰیل دفدھ ےنیپ وک اطع رفامںیئ وت فہ ویں ےہک ا َ

 

ن
ْ
ِزد
َ
أ فِت ِة ف
َ

 

َ
 ل
ْ
ک

 اے اہلل! ںیمہ اس ںیم ربتک اطع رفام افر ںیمہ
ُ
ة
ْ

 

ت ِ
 زمدی یہی )دفدھ( اطع رفام ویکہکن ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک دفدھ ےک العفہ وکیئ افر زیچ م

 اھکےن افر ےنیپ دفونں ےک ےیل افکتی رکیت وہ۔

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب رججی ، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 یھٹیم زیچفں اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یھٹیم زیچفں اک ایبؿ

     204    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہ، ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، ًبسالزحنً بً ابزاہيه، ابواسام :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہا

ثَيَ  الُوا َحسَّ َٗ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ٕس َو ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ ا أَبُو أَُساَمَة 

ًَائَٔظةَ   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  َشَل  رُعِ ٌَ َه یُحٔبُّ اِلَحِلَواَئ َواِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت کَا َٗ 

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دبعارلنمح نب اربامیہ، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ

 فملس وک یھٹیم زیچںی افر دہش دنسپ اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دبعارلنمح نب اربامیہ، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

  وجھکر المرکاھکانڑککی افر رت

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ڑککی افر رت وجھکر المرکاھکان

     205    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، یوىص بً بٜير، ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَلِت کَاىَِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ًُ ب ثََيا یُوىُُص بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ِّی  بِ  أُم

ا َ٘ َنا اِسَت َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٌِ تُِسخَٔلىٔي  ِنَئة تُزٔیُس أَ الٔحُىٔي لٔلشُّ ٌَ اَئ ُت َّي أَکَِلُت اِل٘ٔثَّ َو َلَضا َذلَٔک َحً

ًٔ ٔسِنَيةٕ  أَِحَش َٛ َشنِٔيُت  َٓ  بٔالزُّكَٔب 

اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ریمی فادلہ ےھجم وم ا رکےن ےک ےیل  دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم جیھب دںی۔ وکیئ دتریب یھب دیفم ہن وہیئ اہیں کت ہک  دتریبںی ایک رکیت ںیھت اتہک ےھجم روسؽ اہلل یلص

 ںیم ےن رت وجھکر افر ڑککی اھکیئ وت ںیم انمبس رفہب وہیئگ۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، ویسن نب ریکب، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ڑککی افر رت وجھکر الم رک اھکان



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ڑککی افر رت وجھکر الم رک اھکان

     206    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اہيه بً سٌس، حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي اهَّلل ًيہيٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، اسناًيل بً موسٰي ، ابز :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسي  ٌٔيُل بِ ًٔ کَأسٕب َوإِٔسَن ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي رَفٕ َحسَّ ٌِ ًٔ َج ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ يطٔ 

َّی اهَّللُ اَل َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیأِکُُل اِل٘ٔثَّاَئ بٔالزُّكَٔب  َٗ

وقعیب نب دیمحنب اکبس، اامسلیع نب ومٰیس ، اربامیہ نب دعس، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑککی، رت وجھکر ےک اسھت اھک رےہ ںیہ ۔

 ب نب دیمحنب اکبس، اامسلیع نب ومٰیس ، اربامیہ نب دعس، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنعوقعی :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ڑککی افر رت وجھکر الم رک اھکان

     207    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، ًنزو بً رآٍ، يٌ٘وب بً وليسبً ابی ہَلل ، مسنی، حازو ، سہل بً حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًُ اِلَولٔيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اََل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ًُ َرآ ِنزُو بِ ًَ بَّاحٔ َو ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َسِضٔل َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ  ًَ ی صََٔلٕل اِلَنَسنٔیُّ 

ئذ  َه َیأِکُُل الزُّكََب بٔاِلبٔلِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس  بِ

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب ابصح، رمعف نب راعف، وقعیب نب فدیلنب ایب الہؽ ، دمین، احزؾ ، لہس نب رضحت دعس ریض اہلل ہنع



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رخوبزے ےک اسھت ڑککی اھکےت داھکی۔

 دمحمنب ابصح، رمعف نب راعف، وقعیب نب فدیلنب ایب الہؽ ، دمین، احزؾ ، لہس نب رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 وجھکر اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وجھکر اک ایبؿ

     208    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنسبً ابی حواری زمظقی، مزواٌ بً محنس، سلامیٌ بً بَلل ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہا

ًُ بََٔللٕ َحسَّ  ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ أَبٔی اِلَحَوارٔیِّ السِّ ًِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  

َه بَِيْت ََل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َْ أَصِلُطُ  أَبٔيطٔ   َتِنَز ٓٔيطٔ ٔجَيا

ادمحنب ایب وحاری دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج رھگ ںیم اب لک وجھکر ںیہن ، اس ےک رھگ فاےل وھبےک ںیہ ۔

 ادمحنب ایب وحاری دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 وجھکر اک ایبؿ

     209    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ابً ابی ٓسیک، ہظاو بً سٌس، ًبيساهَّلل بً ابی رآٍ حرضت سلیٰم رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

ثََيا صَٔظاُو  َُٓسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٍٕ  َحسَّ ٔ ًٔ أَبٔی َرآ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس بِ

ا ٌَ َ اَل بَِيْت ََل َتِنَز ٓٔيطٔ کَاِلبَِئت ََل ك َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل تٔطٔ َسِلیَم أَ ًِ َجسَّ  َو ٓٔيطٔ ًَ

ایب راعف رضحت ٰیملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، دیبع اہلل نب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج رھگ ںیم وجھکر ںیہن فہ اس رھگ یک امدنن ےہ سج ںیم وکیئ اھکان ںیہن ۔

 ٰیملس ریض اہلل اہنع دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، دیبعاہلل نب ایب راعف رضحت :  رافی

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

  

 بج وممس اک الہپ لھپ آےئ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 بج وممس اک الہپ لھپ آےئ
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 بً ػباح يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، ًبسالٌزیزبً محنس، سہل بً ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ محنس :  راوی

ًُ ُمَحنَّ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًٔ کَأسٕب  ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ بَّأح َوَي ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َػالٕٔح َحسَّ  ٕس أَِخبََرنٔی ُسَضِيُل بِ

ٔل الثَّ  ُتَٔی بٔأَوَّ ٌَ إٔذَا أ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  اَل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا فٔی َمٔسیَيتَٔيا َوفٔی ًَ َٗ َنَزةٔ 



 

 

ٕة ثُهَّ  َٛ ٍَ بََز ّة َم َٛ ىَا َوفٔی َػأًَيا بََز ٌٔ  ثَٔنارٔىَا َوفٔی ُمسِّ ًِ اِلؤِلَسا تٔطٔ ٔم ًِ بَٔحرِضَ َز َم َِ  یَُياؤلُطُ أَِػ

دمحم نب ابصح وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعازعلسینب دمحم، لہس نب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

أ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج وممس اک الہپ لھپ آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف َ
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ٍ اے اہلل! ربتک اطع رفام امہرے رہش ںیم افر امہرے ولھپں ںیم افر امہرے دم اف
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 بس ےس مک نس وک فہ لھپ اطع رفامےت۔ںیم ربتک در ربتک رھپ وج ےچب احرض وہےت اؿ ںیم 

 دمحم نب ابصح وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعازعلسینب دمحم، لہس نب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اک الہپ لھپ آےئبج وممس 
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ابوبْش برک بً خلٕ، یحٌٰي بً محنس بً ٗيص مسنی، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہا

 ًُ ثََيا َیِحٌَي بِ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ِيٕص اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ َٗ  ًٔ ٔس بِ ُمَحنَّ

 َٓ َٙ بٔاِلَحٔسیٔس  ٔ کُلُوا اِلَدَل ِنز ًََلِيطٔ َوَسلََّه کُلُوا اِلَبَلَح بٔالتَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  وَٗ ُ٘ ُب َوَي ـَ ِِ ٌَ َي ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ ُل بَقَٔی إ

َٙ بٔاِلَحٔسیسٔ  َّي أَکََل اِلَدَل ًُ آَزَو َحً  ابِ

 اوبرشب رکب نب فلخ، ٰییحی نب دمحم نب ،سی دمین، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل

ؤ افر رپاین، ک ی ےک اسھت الم رک اھکؤ ویکہکن ناطیؿ ہ ہ وہات یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رت وجھکر، کشخ وجھکر ےک اسھت الم رک اھک

 ےہ افر اتہک ےہ آدؾ اک اٹیب زدنہ راہ۔ اہیں کت ہک رپاان ویمہ ےئن ویمہ ےک اسھت الم رک اھک راہ ےہ۔



 

 

 اہلل اہنع اوبرشب رکب نب فلخ، ٰییحی نب دمحم نب ،سی دمین، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض :  رافی

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

  

 دف دف، نیت نیت وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دف دف، نیت نیت وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ

     212    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ ، جبلہ بً سحيه، حرضت ًنز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًٔ ُسَحيِ  ًِ َجَبَلَة بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ وَحسَّ ُ٘ ًَ ًَُنَز َي ُت ابِ ٌِ ُل ٕه َسنٔ

ٌَ أَ  ٔ َّي َيِشَتأِذ ِنَزَتئِن َحً ٌَ الزَُّجُل بَيَِن التَّ ٌِ َيِْقٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ   ِػَحابَطُ ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

فآہل  دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ہلبج نب میحس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن دف دف وجھکرںی اکی اسھت اھکےن ےس عنم رفامای۔ اال ہی ہک اےنپ اسویھتں ےس )وج اھکےن ںیم رشکی ںیہ( ااجزت ےل ےل۔

 دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ہلبج نب میحس، رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دف دف، نیت نیت وجھکرںی الم رک اھکان عنم ےہ
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 محنسبً بظار، ابوزاؤز، ابوًامزخزاز، حشً، حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ٕس َمِویَی أَبٔی برَِکٕ َو  َحسَّ ٌِ ًِ َس ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َّاُز  ٕ اِلَدز ًَأمز ثََيا أَبُو  ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ْس َیِدُسُو بِ ٌِ ٌَ َس کَا

َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل حٔبُُط َحسٔیُثُط أَ ٌِ ٌَ ُي ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوکَا َّی اهَّللُ  ٔ الئَّييَّ َػل ِنز ىٔي فٔی التَّ ٌِ ٌٔ َي ا ًِ اِْلِْٔقَ ًَ َه ىََهی   ًََلِيطٔ َوَسلَّ

دمحمنب اشبر، اوبداؤد، اوباعرمزخاز، نسح، رضحت دعس ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رکےت ےھت افر اںیہن آپ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دف وجھکرںی الم رک اھکےن ےس عنم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفانیم تہب دنسپ ےھت۔ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص ا

 رفامای۔

 دمحمنب اشبر، اوبداؤد، اوباعرمزخاز، نسح، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ایھچ وجھکر ڈوھڈن رک اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ایھچ وجھکر ڈوھڈن رک اھکان
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 ابوبْشبرک بً خلٕ، ابوٗتيبہ، ہناو، اسحٙ بً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 َ ث ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ  ٕ او ًِ َصنَّ ًَ ُٗتَِيَبَة  َيا أَبُو 

ُظطُ  تِّ َٔ َل ُي ٌَ َح َٓ  ٕٙ ًَتٔي  ٕ ُتَٔی بَٔتِنز ًََلِيطٔ َوَسلََّه أ َّی اهَّللُ  اَل َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ 

، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک اوبرشبرکب نب فلخ، اوب ،ہبی، امہؾ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رپاین وجھکرںی ک ش یک ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التش رک ےک ایھچ ایھچ 



 

 

 وجھکر ےنیل ےگل۔

 اوب ،ہبی، امہؾ، ا،قح نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اوبرشبرکب نب فلخ، :  رافی

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

  

 وجھکر نھکم ےک اسھت اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وجھکر نھکم ےک اسھت اھکان
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 ہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، ابً جابز، سليه بً ًامز :  راوی

 ًَ  ٕ ًَأمز  ًُ ثَىٔي ُسَلِيُه بِ ٕ َحسَّ ًُ َجابٔز ثَىٔي ابِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ َلنٔ َحسَّ ئِن ًِ ابِىَِي برُِسٕ الشُّ يَّ

ّة َلَيا َػبَبَِياَصا لَ  َٔ ٔلي َٗ َيا َتِحَتطُ  ٌِ َوَؿ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ اََل َزَخَل  َلِيَضا َوأَىِزََل اهَّللُ َٗ ًَ َحَلَص  َٓ ُط َػبًّا 

ِمَيا َلطُ ُزبِّسا  سَّ َٗ َلِيطٔ اِلَووَِی فٔی بَِيتَٔيا َو ًَ زَّ َوَجلَّ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ یُٔحبُّ الزُّبَِس َػل  َوَتِنّزا َوکَا

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، انب اجرب، میلس نب اعرم، رسب ےک دفونں ےٹیب وج ہلیبق ونب میلس ںیم ےس ںیہ رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

رطا ینپ اکی اچدر رپ اپین ڑھچک رک اےس اڈنھا ایک افر اھچ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ۔ مہ ےن آپ یک اخ

دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ رشتفی رفام وہےئ۔ امہرے رھگ ںیم اہلل اعتٰیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح انزؽ 

اعتٰیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اینپ  رفامیئ۔ مہ ےن آپ یک دختم ںیم نھکم افر وجھکر ک ش یک۔ آپ وک نھکم دنسپ اھت۔ اہلل

 رںیتمح افر السؾ ےجیھب۔

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، انب اجرب، میلس نب اعرم :  رافی

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



 

 

  

 دیمہ اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اک ایبؿدیمہ 

     216    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، سویسبً سٌيس، ًبسالٌزیزبً حرضت ابوحازو :  راوی

ثَىٔ  ٕ َحسَّ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس بَّاحٔ َوُسَویُِس بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ  يَحسَّ اَل َسأَِلُت َسِضَل بِ َٗ أَبٔی 

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُٗبَٔف َرُسوُل اهَّللٔ َػل َّي  اَل َما َرأَیُِت اليَّقٔیَّ َحً َٗ ٕس َصِل َرأَیَِت اليَّقٔیَّ  ٌِ ٌَ َلُضِه َمَياخُٔل  َس َضِل کَا َٓ ِلُت  ُ٘ َٓ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ِضٔس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ُِٗلُت ًَلَی  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُٗبَٔف َرُسوُل اهَّللٔ َػل َّي  اَل َما َرأَیُِت ُمِيُدَّل َحً َٗ َه  لَّ

 ٔ َئليرُ ٔمِيُط َما كَاَر َوَما بَق َٓ ُُٔدطُ  يَّا ىَِي ُٛ ِه  ٌَ اَل َن َٗ َُيَِر َمِيُدوٕل  ٌٔيَر  ٌَ الظَّ ِيُتِه َتأِکُلُو ُٛ  َٕ َِٜي  َی ثَزَّیَِياظُ َٓ

ح، وسدینب دیعس، دبعازعلسینب رضحت اوباحزؾ رفامےت یہ ہک ںیم ےن لہس نب دعس ےس درایتف ایک ہک آپ ےن دیمہ یک دمحمنب ابص

رفیٹ دیھکی؟ رفامےن ےگل ںیم ےن دیمہ یک رفیٹ ںیہن دیھکی، اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ۔ ںیم ےن 

ہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم ولوگں ےک اپس اینلھچں وہیت ںیھت ؟ رفامےن ےگل ںیم ےن ینلھچ ںیہن دیھکی، وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ۔ ںیم ےن اہک رھپ آپ ےب انھچ وج ےسیک اھکےت ےھت؟ رفامای )ےنسیپ ےک 

 ہ اڑاجےت افر ابیق وک مہ وگھب دےتی )افر وگدنھ رک رفیٹ اکپ ےتیل( ۔دعب( مہ اس رپ وھپکن امرےت ھچک ےکنت فریغ

 دمحمنب ابصح، وسدینب دیعس، دبعازعلسینب رضحت اوباحزؾ :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 دیمہ اک ایبؿ

     217    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يٌ٘وب بً حنيس، کاسب، ابً وہب، ًنزو بً حارث ، برک بً سوازہ، حيع بً ًبساهَّلل ، حرضت او اینً رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہا

ِنزُ  ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًَ َحسَّ ٌَّ َحَيَع بِ ًُ َسَواَزَة أَ ًُ اِلَحارٔٔث أَِخبََرنٔی برَِکُ بِ و بِ

ًََلِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ِتطُ لٔلئَّييِّ َػل ٌَ َؼَي َٓ ا  ّ٘ بََلِت َزٗٔي ََّضا ََغِ ًَ أَى ًِ أُوِّ أَیَِن ًَ ثَُط  ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ اْو ًَ ٌَ َ اَلِت ك َٗ اَل َما َصَذا  َ٘ َٓ ا  ّٔ َه َرُٔي َسلَّ

طُ  ٌُ ًِحٔئيطٔ  َنِؼَي یطٔ ٓٔيطٔ ثُهَّ ا اَل ُرزِّ َ٘ َٓ ا  ّٔ ٍَ ٔمِيُط َلَک َرُٔي ٌِ أَِػَي َ أَِحبَِبُت أ َٓ  بٔأَِرٔؿَيا 

وقعیب نب دیمح، اکبس، انب فبہ، رمعف نب احرث ، رکب نب وسادہ، شنح نب دبعاہلل ، رضحت اؾ انمی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 فآہل فملس ےک ےیل رفیٹ ایتر یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ںیم ےن آ ا اھچان افر یبن یلص اہلل ہیلع

ں۔ ایک امہرے العہق ںیم ہی اھکان ایتر ایک اجات ےہ۔ ایس ےیل ںیم ےن اچاہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل یھب فیسی یہ رفیٹ انبؤ

 دنوھ۔رفامای وھباس آےٹ ںیم ڈاؽ رک دفابرہ وگ

 وقعیب نب دیمح، اکبس، انب فبہ، رمعف نب احرث ، رکب نب وسادہ، شنح نب دبعاہلل ، رضحت اؾ انمی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دیمہ اک ایبؿ

     218    حسیث                               سووجلس   :  جلس

 ًباض بً وليس، زمظقی، محنسبً ًثناٌ، ابوجناہز، سٌيسبً بظير، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ٌَ أَبُو اِلَحنَ  ًُ ًُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔئس السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًِ َحسَّ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ٕ َحسَّ ًُ َبٔظير ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٔ َحسَّ اصٔز



 

 

ًَيِ   ًِ ّرا بَٔواحٕٔس ٔم ا ُمَحوَّ ّٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َرُٔي َّی اهَّللُ  اَل َما َرأَی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ َمالٕٔک  َٙ بٔاهَّللٔأَىَٔص بِ َّي َلٔح  َيِيطٔ َحً

وبامجرہ، دیعسنب ریشب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ابعس نب فدیل، دیقشم، دمحمنب امثعؿ، ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیمہ یک رفیٹ اکی آا ھ یھب ہن دیھکی اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل زعفلج ےس اج ےلم۔

 ، دیعسنب ریشب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعابعس نب فدیل، دیقشم، دمحمنب امثعؿ، اوبامجرہ :  رافی

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

  

 ابرکی اپچویتں اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ابرکی اپچویتں اک ایبؿ

     219    سیثح                               جلس سوو  :  جلس

 ابوًنير، ًيسٰي بً محنسىحاض، رملی، ؿنزہ بً ربيٌہ، ابً ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًََلائٕ   ًٔ ًِ ابِ ًَ َة  ٌَ ًُ َربٔي ثََيا َؿِنَزةُ بِ اُض الزَِّملٔیُّ َحسَّ ٕس اليَّحَّ ًُ ُمَحنَّ ٕ ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو ًَُنيِر اَل َز َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ اَر أَبُو صَُزیِزََة  

اَل َما َرأَی َرُسولُ  َٗ َبکَی َو َٓ ٚٔ اِْلَُؤل  ا َٗ ًِ ُر ٕٚ ٔم ا َٗ أََتِوُظ بٔزُ َٓ اَل یَُيا  َٗ ُط  َیّة أَُهيُّ ىٔي َْقِ ٌِ ِوَمُط َي َه  َٗ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

مُّ  َٗ ِيئطٔ  ٌَ  َصَذا بٔ

ہعیب، انب اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اینپ وقؾ ےس ےنلم اینپ یتسب اانیب ےئگ وت اوبریمع، ٰیسیع نب دمحماحنس، ریلم، رمضہ نب ر

اوہنں ےن یلہپ ارتی وہیئ ابرکی اپچایتں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رںیھک۔ دھکی رک رفےن ےگل افر رفامےن ےگل روسؽ 

  اپچایتں ںیہن د ںیھک ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ آوھکنں ےس یھبک ایسی

 اوبریمع، ٰیسیع نب دمحماحنس، ریلم، رمضہ نب رہعیب، انب اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ابرکی اپچویتں اک ایبؿ

     220    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسحٙ بً ميؼور، احنس بً سٌيس زارمی، ًبسالؼنس بً ًبسالوارث، ہناو حرضت ٗتازہ :  راوی

 ًَ  ًُ َنسٔ بِ ًَِبُس الؼَّ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ارٔمٔیُّ  ٌٔيٕس السَّ ًُ َس ًُ َمِيُؼوٕر َوأَِحَنُس بِ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ثََيا َحسَّ اْو َحسَّ ثََيا َصنَّ ِبسٔ اِلَوارٔٔث َحسَّ

ارٔمٔیُّ َوخَٔواىُطُ َموِ  اَل السَّ َٗ ائْٔه َو َٗ ُٙ َوَخبَّاُزُظ  اَل إِٔسَح َٗ ًَ َمالٕٔک  ِتٔی أَىََص بِ يَّا ىَأ ُٛ اَل  َٗ َتاَزةُ  ًَِلُه َٗ َنا أَ َٓ اَل یَِوّما کُلُوا  َ٘ َٓ  َْ ُؿو

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  مُّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ َٙ بٔاهَّللٔ َوََل َطاّة َسنٔيّلا  َّي َلٔح ِيئطٔ َحً ٌَ ا بٔ ّ٘ َّٗ ا ُمَز ّٔ َه َرأَی َرُٔي  َوَسلَّ

ااحسؼ نب وصنمر، ادمح نب دیعس داریم، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت اسن نب امکل یک 

آپ ریض اہلل ہنع اک انابنیئ ڑھکا وہات )افر داریم یک رفاتی ںیم ےہ ہک( آپ  دختم ںیم احرض وہےئ ) ااحسؼ یک رفاتی ںیم ےہ ہک(

 اک درتسوخاؿ اھچ وہات۔ اکی رفز رفامےن ےگل اھکؤ! ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک ابرکی اپچیت اینپ

  وہ۔ اہیں کت ہک اہلل زع فلج ےس اج ےلم۔آوھکنں ےس دیھکی وہ ای اسمل )اھکؽ تیمس( ینھب وہیئ رکبی دیھکی

 ا،قح نب وصنمر، ادمح نب دیعس داریم، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ رضحت اتقدہ :  رافی

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

  

 افولدہ اک ایبؿ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 اک ایبؿ افولدہ



 

 

     221    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالوہاب بً ؿحاک سلیم، ابوحارث، اسناًيل بً ًياغ، محنسبً كلحہ، ًثناٌ بً یحٌٰي ، حرضت ابً  :  راوی

 ًباض

 َ ث َلیٔمُّ أَبُو اِلَحارٔٔث َحسَّ أک الشُّ حَّ َـّ ًُ ال ًَِبُس اِلَوصَّأب بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًِ ًُِثَنا ًَ ًُ كَِلَحَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ َيا إِٔسَن

ََلو أَتَی اليَّئ  ًََلِيطٔ الشَّ ٌَّ ٔجبِرٔیَل  الُوَذٔد أَ َٔ َيا بٔاِل ٌِ ُل َما َسنٔ اَل أَوَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ َیِحٌَي  اَل بِ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  يَّ َػل

 ٌَّ ٔ ا إ َٗ الُوَذَد  َٔ ٌَ اِل َُّضِه َلَيأِکُلُو َّي إٔى ىَِيا َحً ًِ السُّ َلِيضِٔه ٔم ًَ اُق  َٔ ُي َٓ ًََلِيضِٔه اِْلَِرُق  َتُح  ِٔ َتَک ُت َلِيطٔ أُمَّ ًَ َّی اهَّللُ  َل الئَّييُّ َػل

َٙ اليَّ  ٔ َظض َٓ ا  ٌّ َشَل َجنٔي ٌَ ًَ َواِل ِن ٌَ الشَّ اَل یَِدلُٔلو َٗ الُوَذُد  َٔ َه َوَما اِل ّة َوَسلَّ َ٘ َه لَٔذلَٔک َطِض ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ٔييُّ َػل

دبعاولاہب نب احضک یملس، اوباحرث، اامسلیع نب ایعش، دمحمنب ہحلط، امثعؿ نب ٰییحی ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک بس ےس 

آےئ افر رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ مہ ےن افولدہ اک انؾ اس رطح انس ہک ربجالیئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

یک اتم وک زنیم ںیم حتف احلص وہیگ افر وخب داین ےلم یگ۔ اہیں کت ہک فہ افولدہ اھکےئ یگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف 

 ملس یک آفاز ولگریگ )رفےن یسیج( وہیئگ۔رفامای افولدہ ایک ےہ؟ رفامای یھگ افر دہش الم رک اتنب ےہ۔ ہی نس رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 دبعاولاہب نب احضک یملس، اوباحرث، اامسلیع نب ایعش، دمحمنب ہحلط، امثعؿ نب ٰییحی ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 یھگ ںیم ڑپچی وہیئ رفیٹ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یھگ ںیم ڑپچی وہیئ رفیٹ

     222    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہسبہ بً ًبسالوہاب، ٓـل بً موسٰي سيانی، حشين بً واٗس، ایوب ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی



 

 

 َ ث ِبٔس اِلَوصَّأب َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا َصٔسیَُّة بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ ًُ َوإٗٔس  ثََيا اِلُحَشيُِن بِ يَيانٔیُّ َحسَّ ًُ ُموَسي الشِّ ُل بِ ـِ َٔ َيا اِل

ٌَّ ًِٔيَسىَا ُخِبزَةّ  َه َذاَت َیِووٕ َوزِٔزُت َلِو أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ بُزَّ ابِ اَئ ٔم ـَ ٕة  بَِي َ٘ ةٕ َسِنَزاَئ ُمَلبَّ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َ٘ َٓ َحاَئ بٔطٔ إَٔلِيطٔ  َٓ اتََّدَذُظ  َٓ ًِ اِْلَِنَؼارٔ  ٍَ بَٔذلَٔک َرُجْل ٔم َشنٔ َٓ اَل  َٗ ًٕ ىَأِکُلَُضا  َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی بَٔشِن ًَ َّی اهَّللُ   َػل

اَل  َٗ َّٜةٔ َؿٓبٕ  اَل فٔی ًُ َٗ  ًُ ِن ٌَ صََذا الشَّ ٌِ َیأِکَُلطُ  أَیِّ َطِيٕئ کَا َ َبَی أ أ َٓ 

دہہب نب دبعاولاہب، لضف نب ومٰیس انسین، نیسح نب فادق، اویب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اےس اھکےت۔ اکی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز رفامای یج اچہ راہ ےہ ہک امہرے اپس دمعہ دنگؾ یک یھگ یگل وہیئ دیفس رفیٹ وہیت۔ مہ 

 ااصنری رمد ےن ہی ابت نس یل وت ایسی رفیٹ ایتر رکفایئ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش یک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

فآہل فملس ےن  ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی یھگ سک زیچ ںیم اھت؟ رفامےن ےگل وگہ یک اھکؽ یک ینب وہیئ یپک ںیم۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع

 اھکےن ےس ااکنر رفام دای۔

 دہہب نب دبعاولاہب، لضف نب ومٰیس انسین، نیسح نب فادق، اویب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ںیم ڑپچی وہیئ رفیٹیھگ 

     223    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً ًبسہ، ًثناٌ بً ًبسالزحنً، حنيس كویل، حرضت اىص بً مالک :  راوی

 ٔ و ثََيا حَُنِيْس اللَّ ًٔ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ِبَسَة َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ِت أُوُّ ُسَلِيٕه َحسَّ ٌَ اَل َػَي َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ یُل 

ٔیَی اليَّئ  اَلِت اذَِصِب إ َٗ ًٕ ثُهَّ  ًِ َسِن ِت ٓٔيَضا َطِيّئا ٔم ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه ُخِبزَّة َوَؿ ًَ َّی اهَّللُ  اِزًُُط لٔلئَّييِّ َػل َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  يِّ َػل

 ُ٘ َٓ أََتِيُتطُ  َٓ اَل  َٓأَِخ َٗ ُتُضِه إَٔلِيَضا  ِ٘ َشَب َٓ اَل  َٗ ُٗوُموا  ًِ اليَّأض  ٌَ ًِٔيَسُظ ٔم ًِ کَا اَل لَٔن َٗ اَو َو َ٘ َٓ اَل  َٗ ِّی َتِسًُوَک  بَرِتَُضا ِلُت أُم

ُتطُ َلَک َوِحَس  ٌِ ََّنا َػَي اَلِت إٔى َ٘ َٓ ٔت  ٌِ اَل َصاتٔی َما َػَي َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َحاَئ الئَّييُّ َػل اَل یَا أَىَُص َٓ َ٘ َٓ اَل َصاتٔيطٔ  َ٘ َٓ َک 



 

 

وا َوکَاىُو ٌُ ٔ َّي َطب أَکَلُوا َحً َٓ ّة  ًََْشَ ّة  ًََْشَ َلِيطٔ  ًَ َنا زِٔلُت أُِزخُٔل  َٓ اَل  َٗ ّة  ًََْشَ ّة  ًََْشَ ًَلَیَّ   ا ثََناىٔيَن أَِزخِٔل 

ی فادلہ اؾ میلس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ادمحنب دبعہ، امثعؿ نب دبعارلنمح، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ریم

ف۔ فملس ےک ےیل رفیٹ ایتر یک افر اس ںیم ھچک یھگ یھب اگلای رھپ رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجؤ افر اںیہن دوعت د

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت یک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمی فادلہ ےن آپ یلص

ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے افر احرضنی ےس رفامای ولچ۔ اسن رفامےت یہ ہک ںیم دلجی ےس ےلہپ فادلہ ےک اپس اچنہپ افر 

پ یلص اہلل ہیلع ئات دای۔ اےنت ںیم یبن رشتفی ےل آےئ۔ رفامےن ےگل وج ایتر ایک ےہ ےل آؤ۔ ریمی فادلہ ےن رعض ایک ںیم ےن اہنت آ

فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک ےہ۔ رفامای الؤ وت یہس افر اسن ےس رفامای اے اسن! دس دس آدویمں وک ریمے اپس ےتجیھب روہ۔ 

 رضحت اسن رفامےت ںیہ رفامےت ںیہ ہک ںیم دس دس ارفاد وک لسلسم اتجیھب راہ۔ بس ےن وخب ریس وہ رک اھکای افر فہ ایس ارفاد ےھت۔

 ادمحنب دبعہ، امثعؿ نب دبعارلنمح، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 دنگؾ یک رفیٹ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دنگؾ یک رفیٹ

     224    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، مزواٌ بً مٌاویہ، یزیس بً ٛيشاٌ، ابی حازو حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی  ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ اؤیََة  ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔی صُزَ َحسَّ ًَ اَل َحازٔوٕ  َٗ َُّط  یَِزَة أَى

ًِ ُخبِ  ا ٔم ًّ َه ثَََلثََة أَیَّاوٕ تَٔبا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ ىَٔييُّ اهَّللٔ َػل ٔ ٔ َما َطب ٔسي بَٔئسظ ِٔ زَّ َوَجلَّ َوالَّٔذی َن ًَ اُظ اهَّللُ  َّٓ َّي َتَو ٔ اِلٔحِيَلٔة َحً  ز

یب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مسق ےہ اس وقعیب نب دیمحنب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب شیکؿ، ا



 

 

ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )ات زدنیگ( لسلسم نیت دؿ یھب ٹیپ رھب رک 

 دنگؾ یک رفیٹ ہن اھکیئ۔ اہیں کت ہک اہلل ےن آپ وک اےنپ اپس البایل۔

 دیمحنب اکبس، رمفاؿ نب اعمفہی، سیدی نب شیکؿ، ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعوقعیب نب  :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دنگؾ یک رفیٹ

     225    ثحسی                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً یحٌٰي ، مٌاویہ بً ًنزو، زائسہ، ميؼور، ابزاہيه، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

 ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َزائَٔسةُ  ًَِنزٕو َحسَّ  ًُ اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٔ اَلِت  ًِ اِْلَِسَوز َٗ ًَائَٔظَة 

 ٔ ًِ ُخِبز ا ٔم ًّ ٔسُموا اِلَنٔسیَيَة ثَََلَث َلَيإل تَٔبا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ُمِيُذ  ًَ َّی اهَّللُ  ٕس َػل ٍَ آُل ُمَحنَّ ٔ ًََلِيطٔ َما َطب َّی اهَّللُ  َِّی َػل َّي تُُوف ٕ َحً بُزٓ

َه   َوَسلَّ

اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل دمحمنب ٰییحی ، اعمفہی نب رمعف، زادئہ، وصنمر، اربامیہ، 

 فملس ےک رھگ فاےل دمہن آےن ےک دعب یھب لسلسم نیت بش ریس وہ رک دنگؾ یک رفیٹ ہن اھک ےکس۔ اہیں کت ہک آپ اک فاصؽ وہایگ۔

 اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع دمحمنب ٰییحی ، اعمفہی نب رمعف، زادئہ، وصنمر، اربامیہ، :  رافی

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

  

 وج یک رفیٹ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 وج یک رفیٹ

     226    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 طيبہ، ابواسامہ، ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا ابوبرک بً ابی :  راوی

ًَا  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًُ رُعِ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ َِّی الئَّييُّ َػل ِس تُُوف َ٘ اَلِت َل َٗ ئَٔظَة 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ًَلَیَّ  اهَّللُ  َّي كَاَل  أَکَِلُت ٔمِيطُ َحً َٓ ٕ یٔی  ٖٓ ٕ فٔی َر ٌٔير بٕٔس إَٔلَّ َطَِطُ َط َٛ ًِ َطِيٕئ َیأِکُلُُط ذُو  ىٔيَ َوَما فٔی بَِئًي ٔم َٔ َٓ کِٔلُتُط  َٓ   

فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ وت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ریمے رھگ ںیم اجدنار ےک اھکےن یک وکیئ زیچ ہن ؟یھ۔ اہتبل اکی ااملری ںیم وھتڑے ےس وج ےھت اس ےس ںیم اھکیت ریہ، تہب دونں 

 کت فہ ےتلچ رےہ وت ںیم ےن اؿ وک امپ ایل۔ رھپ فہ متخ وہےئگ۔

 ہ اعہشئ ریض اہلل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیس :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وج یک رفیٹ

     227    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً یزیس، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل  محنسبً بظار، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، :  راوی

 ًيہا

ِبَس  ًَ ُت  ٌِ َٙ َسنٔ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ ُث  ًَ َیزٔیَس یَُحسِّ ًٔ بِ الزَِّحَن

اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ُٗبَٔف  اِْلَِسَوز َّي  ٔ َحً ٌٔير ٔ الظَّ ًِ ُخِبز ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔم َّی اهَّللُ  ٕس َػل ٍَ آُل ُمَحنَّ ٔ  َما َطب

 ہیلع دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب سیدی، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل



 

 

 آؽ افالد ےن وج یک رفیٹ ےس یھبک ٹیپ ہن رھبا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ۔ فآہل فملس ےک الہ اخہن افر

 دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، اوبا،قح، دبعارلنمح نب سیدی، اوسد، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وج یک رفیٹ
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 ًبساهَّلل بً مٌاویہ جنعی، ثابت بً یزیس، ہَلل بً خباب ًرکمہ، حرضت ابً ًباض :  راوی

اؤیََة ا ٌَ ًُ ُم ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًٔ َخبَّإب  ًِ صََٔلٔل بِ ًَ ًُ َیزٔیَس  ثََيا ثَابُٔت بِ ِلُحَنهٔیُّ َحسَّ

 ٌَ ٌَ اِل َة كَاؤّیا َوأَصِلُُط ََل َیحُٔسو ٌَ َه َیبٔيُت اللََّيایٔی اِلُنتََتابٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َة ُخِبزٔصِٔه ُخِبزُ َظاَئ َوکَاَرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَامَّ  ٌَ

 ٔ ٌٔير  الظَّ

دبع اہلل نب اعمفہی یعمج، اثتب نب سیدی، الہؽ نب ابخب رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسلسم 

 یک رفیٹ ارثک وج یک وہیت ؟یھ۔یئک بش افہق ےس رےتہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ اخہن وک رات اک اھکان ہن اتلم افر اؿ 

 دبعاہلل نب اعمفہی یعمج، اثتب نب سیدی، الہؽ نب ابخب رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وج یک رفیٹ
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یحٌٰي بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي، ب٘يہ، یوسٕ بً ابی ٛثير، ىوح بً ذٛواٌ، حشً حرضت اىص  :  راوی

 بً مالک

سُّ مٔ  ٌَ ٌَ يُ ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔصيُّ َوکَا ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ثََيا َیِحٌَي بِ ُٕ َحسَّ ثََيا یُوُس ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ ًِ اِْلَبَِسأل َحسَّ

َّی اهَّللُ  اَل َلبَٔص َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ ًِ ىُؤح بِ ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًُ أَبٔی  َٖ بِ و َلِيطٔ َوَسلََّه الؼُّ ًَ  

اَل أَکََل َرُس  َٗ َٖ َو اَل َواِحَتَذی اِلَنِدُؼو َٗ  ٍُ ًٔ َما اِلَبٔظ ٘ٔيَل لِٔلَحَش َٓ ا َوَلبَٔص َخٔظّيا  ٌّ َه َبٔظ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  وُل اهَّللٔ َػل

ٔة َمائٕ  ًَ ُط إَٔلَّ بُٔحزِ ُِ ٌَ ُئشي ٔ َما کَا ٌٔير  َُلٔيُى الظَّ

نسح رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، ہیقب، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب ذوکاؿ، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصػ )افین ڑپکا( زبی نت رفامےت، اعؾ اس وجات اامعتسؽ رکےت، دبزمہ اھکان اھکےت افر رھکدرا اس 

 اہلل ہیلع ےس وپاھچ ہک دبزمہ ےس ایک رماد ےہ؟ رفامای ہک ومیٹ وج یک 

 

مة
چ
رفیٹ وج اپین ےک وھگٹن ےک ڑپکا ےتنہپ۔ یسک ےن رضحت نسح ر

 ریغب ےلگ ےس ہن ارتے۔

 ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، ہیقب، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب ذوکاؿ، نسح رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ےس اھکان افر ریس وہ رک اھکےن یک رکاتہ ایمہن رفی

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ایمہن رفی ےس اھکان افر ریس وہ رک اھکےن یک رکاتہ
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 ہظاو بً ًبسالنلک حنصي، محنسبً رحب، حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب :  راوی



 

 

ثََيا صَٔظاُو  ِت اِلنٔ  َحسَّ ٌَ ََّضا َسنٔ َضا أَى ًِ أُمِّ ًَ ِّی  ثَِتىٔي أُم ٕب َحسَّ ًُ رَحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ  ًُ ٔس بِ ٌِ ًَ َم َساَو بِ ِ٘

ًَاّئ  ٔ وُل َما َمََلَ آَزمٔیٌّ و ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َب َي ْت  یرَکٔ امِیَ َ٘ َزمٔیِّ لُ ِْ ًٕ َحِشُب ا ًِ بَِل ا ٔم َشًّ

ٔص  َٔ أب َوثُلُْث لٔليَّ َ
اؤ َوثُلُْث لٔلْشَّ ٌَ ُثلُْث لٔللَّ َٓ ُشُط  ِٔ َزمٔیَّ َن ِْ ََُلَبِت ا  ٌِ ٔ إ َٓ ًَ ُػِلَبُط   ُيِ٘ٔن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اشہؾ نب دبعاکلمل یصمح، دمحمنب رحب، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

رفامےت انس آدیم ےک ٹیپ ےس زایدہ ربا وکیئ ربنت ںیہن رھبات۔ آدیم ےک ےیل دنچ وناےل اکیف ںیہ وج اس یک رمک دیسیھ رںیھک افر ارگ 

ےک ےیل افر اہتیئ آدیم اک سفن اس رپ اغبل یہ آاجےئ )افر دنچ وناولں رپ اافتکہن رکےکس( وت اہتیئ ٹیپ اھکےن ےک ےیل، اہتیئ ےنیپ 

 (اسسن ےک ےیل )صتخم رک دے

 اشہؾ نب دبعاکلمل یصمح، دمحمنب رحب، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ےن یک رکاتہایمہن رفی ےس اھکان افر ریس وہ رک اھک
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 ًنزو بً رآٍ، ًبسالٌزیز بً ًبساهَّلل ، ابویحٌٰي ، یحٌٰي بکاء، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ أَبُو یَ   ًُ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  َ َرُجْل ًِٔيَس َحسَّ أ اَل َتَحظَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ َّأئ  ًِ َیِحٌَي اِلَبک ًَ ِحٌَي 

ا یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة أَ  ًّ ٌَّ أَكَِوَلُِٜه ُجو ٔ إ َٓ ًَيَّا  َّٕ ُجَظائََک  ُٛ اَل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ىَِياالئَّييِّ َػل ا فٔی َزارٔ السُّ ٌّ ِه ٔطَب ُٛ ثَرُ ِٛ 

عف، دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اوبٰییحی ، ٰییحی اکبء، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب را

ےس فملس ےک اپس ڈاکر یل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ ڈاکر وک رفوک افر مہ ےس دفر روھک۔ اس ےیل ہک رفز ایقتم مت ںیم 

 لی وھبک اؿ ولوگں وک ےگل یگ وج دار داین ںیم زایدہ ریس وہ رک اھکےت ںیہ ۔زایدہ وط



 

 

 رمعف نب راعف، دبعازعلسی نب دبعاہلل ، اوبٰییحی ، ٰییحی اکبء، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   باب

 ایمہن رفی ےس اھکان افر ریس وہ رک اھکےن یک رکاتہ
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زاؤزبً سلامیٌ ًشرکی، محنسبً ػباح، سٌيس بً محنس ث٘فی، موسٰي جہىي، زیسبً وہب، حرضت ًليہ بً  :  راوی

 ًامز جہىي

ثََيا َزاُوزُ  ًِ ُموَس  َحسَّ ًَ فٔیُّ  َ٘ ٕس الثَّ ًُ ُمَحنَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس اََل َحسَّ َٗ بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ُس بِ یُّ َوُمَحنَّ ِشرَکٔ ٌَ ٌَ اِل ًُ ُسَلامِیَ ًِ بِ ًَ ي اِلُحَضىٔيِّ 

 ٕ او ٌَ َ ًَلَی ك َظ  ٌَ َوأَُِکٔ ُت َسِلَنا ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕ اِلُحَضىٔيِّ  ًَأمز  ًٔ َة بِ ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ ًٔ َوصِٕب  ُت َرُسوَل  َزیِٔس بِ ٌِ ِّی َسنٔ اَل َحِشٔيي أَن َ٘ َٓ یَأِکُلُُط 

ا یَِوَو ا ًّ ىَِيا أَكَِولُُضِه ُجو ا فٔی السُّ ٌّ ثََر اليَّأض ٔطَب ِٛ ٌَّ أَ ٔ وُل إ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ِلَ٘ٔياَمةٔ اهَّللٔ َػل

نب فبہ، رضحت  ہیط نب اعرم ینہج رفامےت ںیہ ہک داؤدنب امیلسؿ رکسعی، دمحمنب ابصح، دیعس نب دمحم یفقث، ومٰیس ینہج، زدی

رضحت املسؿ وک زربدیتس اھکان الھکای اج راہ اھت۔ آپ ےن رفامای ہک ریمے ےیل اینت ابت اکیف ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وھبےک وہں ےگ۔ فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج ولگ داین ںیم زایدہ ریس وہےت ںیہ فیہ رفز ایقتم بس ےس زایدہ

 داؤدنب امیلسؿ رکسعی، دمحمنب ابصح، دیعس نب دمحم یفقث، ومٰیس ینہج، زدینب فبہ، رضحت  ہیط نب اعرم ینہج :  رافی

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

  

  ےہرہ فہ زیچ سج وک یج اچےہ اھکانیل ارساػ ںیم دالخ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 رہ فہ زیچ سج وک یج اچےہ اھکانیل ارساػ ںیم دالخ ےہ
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ہظاو بً ًنار، سویس بً سٌيس، یحٌٰي بً ًثناٌ بً سٌيسبً ٛثير بً زیيارحنصي، ب٘يہ بً وليس، یوسٕ بً ابی  :  راوی

 بً ذٛواٌ، حشً، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ ٛثير، ىوح

ًٔ زٔیَيإر الِ  ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ٌٔيٕس َوَیِحٌَي بِ ًُ َس إر َوُسَویُِس بِ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ الُوا َحسَّ َٗ حِٔنٔصيُّ 

ًُ أَبٔی  ُٕ بِ ثََيا یُوُس ًُ اِلَولٔئس َحسَّ َّی بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ ًِ ىُؤح بِ ًَ  ٕ ثٔير َٛ

ٌِ َتأِکَُل کُلَّ َما اِطَتَضِيَت  ٖٔ أَ َ ًِ الرسَّ ٌَّ ٔم ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ  اهَّللُ 

ریصمح، ہیقب نب فدیل، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب ذوکاؿ، نسح، اشہؾ نب امعر، وسدی نب دیعس، ٰییحی نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانی

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب ارساػ ےہ ہک مت رہ فہ زیچ اھکؤ 

 سج وک )اہمترا( یج اچےہ۔

ؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیریصمح، ہیقب نب فدیل، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب اشہؾ نب امعر، وسدی نب دیعس، ٰییحی نب امثع :  رافی

 ذوکاؿ، نسح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع

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

  

 اھکان ےنکنیھپ ےس اممتعن

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ےنکنیھپ ےس اممتعن اھکان
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ابزاہيه بً محنس بً یوسٕ َیابی، ساد بً ً٘بہ بً وساد، وليسبً محنس موْقی، زہزی، رعوہ، سيسہ ًائظہ  :  راوی



 

 

 ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

 َٕ ًٔ یُوُس ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٔیُّ َحسَّ ٕس اِلُنَوْقَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إد َحسَّ ًٔ َوسَّ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًُ اُد بِ ثََيا َوسَّ یَابٔیُّ َحسَّ اِلرٔفِ

 َ ََ َلِيطٔ َوَسلََّه اِلبَِيَت  ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َزَخَل الئَّييُّ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ثََيا الزُّصِزٔیُّ  ةّ َحسَّ أََخَذصَا  أَی ٛرِٔسَ َٓ اّة  َ٘ ُمِل

اَزِت إٔلَ  ٌَ َٓ مُّ  َٗ ِووٕ  َٗ  ًِ ًَ ِت  ََّضا َما َنرَفَ إٔى َٓ یّنا  مٔی ََکٔ ًَائَٔظُة أََِکٔ اَل یَا  َٗ َنَشَحَضا ثُهَّ أَکََلَضا َو  ِيضِٔه َٓ

ریض اہلل اہنع ایبؿ اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب، اسج نب ہبقع نب فاسج، فدیلنب دمحم ومرقی، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی 

ااھٹ  رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ رشتفی الےئ وت رفیٹ اک اکی ڑکٹا ڑپا وہا داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس

بج یسک وقؾ ےس ایل افر اصػ رک ےک اھکایل افر رفامای اے اعہشئ! زعت فاےل )اہلل اعتٰیل ےک رزؼ( یک زعت رکف ویکہکن اہلل اک رزؼ 

 رھپ اجےئ وت فاسپ ںیہن آات۔

اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب، اسج نب ہبقع نب فاسج، فدیلنب دمحم ومرقی، زرہی، رعفہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

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

  

 ک ےس انپہ امانگنوھب

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 وھبک ےس انپہ امانگن
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسحٙ بً ميؼور، ہزیه، ليث، ٌٛب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َرُسوُل َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٕب  ٌِ َٛ  ًِ ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ثََيا صَُزیِْه  ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح

ٍُ َو  حٔي َـّ َّطُ بٔئَِص ال إٔى َٓ  َٔ ًِ اِلُحو ِّی أًَُوذُ بَٔک ٔم ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  ََّضا بٔئَِشٔت أًَُوذُ بَٔک اهَّللٔ َػل إٔى َٓ ًِ اِلدَٔياىَةٔ  ٔم



 

 

 اِلبَٔلاىَةُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب وصنمر، رہمی، ثیل، بعک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ربی اس؟یھ ےہ افر ںیم آپ یک انپہ اچاتہ فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل! ںیم آپ یک انپہ اچاتہ وہں ، وھبک ےس ویکہکن وھبک 

 وہں ، ایختن ےس ویکہکن فہ ربی ادنرفین تلصخ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ا،قح نب وصنمر، رہمی، ثیل، بعک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رات اک اھکان وھچڑ دانی

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 رات اک اھکان وھچڑ دانی
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محنسبً ًبساهَّلل رقی، ابزاہيه بً ًبسالشَلو بً ًبساهَّلل بً باباہ مدزومی، ًبساهَّلل بً مينوٌ ، محنسبً  :  راوی

 ً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہميٜسر، حرضت جابز ب

 ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ََلو ًَِبٔس الشَّ  ًُ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ِّیُّ َحسَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ الزَّق  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  بَابَاُظ اِلَنِدزُومٔیُّ َحسَّ

ًِ َجا ًَ َٜٔسرٔ  ًٔ اِلُنِي سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌٕ َظاَئ َوَلِو َمِيُنو ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َتَسًُوا اِل َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ بٔز

طُ یُِضزُٔو  َٛ ٌَّ َتزِ ٔ إ َٓ  ٕ ًِ َتِنز ٕٕٓ ٔم َٜ ٔ  ب

نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض دمحمنب دبعاہلل ریق، اربامیہ نب دبعاالسلؾ نب دبعاہلل نب ابابہ زخمفیم، دبعاہلل نب ومیمؿ ، دمحم

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رات اک اھکان تم وھچڑف ویکہکن رات اک اھکان وھچڑےن ےس 

 آدیم )دلج( وبڑاھ وہ اجات ےہ۔



 

 

ہ زخمفیم، دبعاہلل نب ومیمؿ ، دمحمنب دکنمر، رضحت اجرب نب دمحمنب دبعاہلل ریق، اربامیہ نب دبعاالسلؾ نب دبعاہلل نب اباب :  رافی

 دبعاہلل ریض اہلل ہنع

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

  

 دوعت ف ایضتف

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دوعت ف ایضتف
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 جبارہ بً مِلص، ٛثير بً سليه، حرضت اىص بً مالک :  راوی

اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

 ٔ َُ إ ٔ اِلَديِرُ أرَِسَ ٌٔير ٔیَی َسَياؤ اِلَب ةٔ إ رِفَ
ًِ الظَّ َشي ٔم ِِ  یَی اِلبَِئت الَّٔذی ُي

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج رھگ ںیم امہمؿ 

ل

 

مغ

ابجرہ نب 

 وہں ، اس ںیم ریخ اس ےس یھب زیتی ےس آیت ےہ۔

َ :  رافی

ل

 

مغ

 س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکلابجرہ نب 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دوعت ف ایضتف
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 الزحنً بً ىہظل، ؿحاک بً مزاحه، حرضت ابً ًباضجبارہ بً مِلص، محاربی، ًبس :  راوی

أک  حَّ َـّ ًِ ال ًَ ًُ ىَِضَظٕل  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثََيا اِلُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًٔ ُمزَاحٕٔه   بِ

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٔ ٌٔير ٔیَی َسَياؤ اِلَب ةٔ إ رِفَ
ًِ الظَّ ٔیَی اِلبَِئت الَّٔذی یُِؤکَُل ٓٔيطٔ ٔم َُ إ َه اِلَديِرُ أرَِسَ  طٔ َوَسلَّ

ل، احضک نب زمامح، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

 ُ ہ

 

ن

س، احمریب، دبعارلنمح نب 

ل

 

مغ

ابجرہ نب 

ےن اھکےئ اجںیئ )امہمؿ رثکبت آںیئ( اس یک رطػ الھبیئ، رھچی ےک افٹن یک وکاہؿ یک رطػ فملس ےن رفامای سج رھگ ںیم اھک

 اجےن ےس یھب دلج یتچنہپ ےہ۔

ل، احضک نب زمامح، رضحت انب ابعس :  رافی

 

 ُ ہ

 

ن

س، احمریب، دبعارلنمح نب 

ل

 

مغ

 ابجرہ نب 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دوعت ف ایضتف

     239    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً مينوٌ، ًثناٌ بً ًبسالزحنً، ًلی بً رعوہ، ًبسالنلک، ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ٌٕ الزَّ  ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک   ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ِّیُّ َحسَّ صَُزیِزََة ق

ٔٔطٔ  ٍَ َؿِي َد الزَُّجُل َم ٌِ َیُِخُ ئَّة أَ ًِ الشُّ ٌَّ ٔم ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ارٔ  َٗ ٔیَی بَأب السَّ  إ

یلع نب ومیمؿ، امثعؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رعفہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب تنس ےہ ہک رمد اےنپ امہمؿ ےک اسھت رھگ ےک درفازہ کت آےئ )رتصخ رکےت فتق( ۔



 

 

 یلع نب ومیمؿ، امثعؿ نب دبعارلنمح، یلع نب رعفہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ارگ امہمؿ وکیئ الخػ رشع ابت دےھکی وت فاسپ ولٹ اجےئ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ارگ امہمؿ وکیئ الخػ رشع ابت دےھکی وت فاسپ ولٹ اجےئ

     240    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، وٛيٍ، ہظاو زستوائی، ٗتازہ، سٌيس بً مشيب، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

ًِ صَٔظاوٕ السَّ  ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ اّما َحسَّ ٌَ َ ُت ك ٌِ اَل َػَي َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ٔب  ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ 

 ٍَ َج َ ََ أَی فٔی اِلبَِئت َتَؼاؤیَز  َ ََ َحاَئ  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِوُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَ َس َٓ 

، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اھکان ایتر ایک رھپ روسؽ اہلل اوبرکبی، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، دیعس نب بیسم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دوعت دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت رھگ ںیم اصتفری د ںیھک ، اس ےیل فاسپ وہےئگ۔

 ت یلع رکؾ اہلل فف ہاوبرکبی، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضح :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 ارگ امہمؿ وکیئ الخػ رشع ابت دےھکی وت فاسپ ولٹ اجےئ

     241    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

سالزحنً بً ًبساهَّلل جزری، ًٔاٌ بً مشله، حناز بً سلنہ، سٌيسبً سلنہ، سٌيسبً حنحاٌ، حرضت سٔييہ ًب :  راوی

 ابوًبسالزحنً

ًُ َسلَ  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ٌُ بِ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًَِبٔس اهَّللٔ اِلَحزَرٔیُّ َحسَّ  ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٌٔيُس بِ َحسَّ ثََيا َس ٌَ َنَة َحسَّ ًُ ُجِنَضا

الَ  َ٘ َٓ اّما  ٌَ َ ٍَ َلطُ ك َؼَي َٓ ًَ أَبٔی كَالٕٔب  ًَلٔیَّ بِ  َٖ ٌَّ َرُجَّل أََؿا ًٔ أَ ِبٔس الزَِّحَن ًَ ٔٔيَيُة أَبُو  ثََيا َس َّی َحسَّ ًَِوىَا الئَّييَّ َػل اكَٔنُة َلِو َز َٓ ِت 

 ٍَ َوَؿ َٓ َحاَئ  َٓ ِوُظ  ًَ َس َٓ َيا  ٌَ أَکََل َم َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَلِت اهَّللُ  َ٘ َٓ  ٍَ َج َ ََ اّما فٔی ىَاحَٔئة اِلبَِئت  أَی ْٔقَ َ ََ اَزتَِی اِلَبأب  ـَ ٔ ًَلَی ً یََسُظ 

ٌِ أَِزُخَل بَِيّتا ُمزَوَّ  َُّط َلِيَص یٔی أَ اَل إٔى َٗ َک یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ٌَ ِل َلطُ َما َرَج ُ٘ َٓ  ِٙ لٓٔیٕ اِلَح ٌَ ٔ اكَٔنُة ل آَ ّٗ 

ہ اأوبدبعارلنمح رفامےت ںیہ  دبعارلنمح نب دبعاہلل زجری، افعؿ

 

فن ب
ض
جاأؿ، رضحت 
م
چ

نب ملسم، امحد نب ہملس، دیعسنب ہملس، دیعسنب 

 ہک اکی صخش ےن یلع نب ایب اطبل یک ایضتف یک افر اؿ ےک ےیل اھکان ایتر ایک۔ افب ہ رفامےن ںیگل اکش! مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اھکےن ںیم امہرے اسھت رشکی وہں۔ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھب وک البںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب 

و ں رپ اہھت راھک وت رھگ ےک وکےن ںیم اکی شقنم 

 

ھن
ک

دوعت دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر درفازہ یک دفونں وچ

درایتف ےئجیک ہک اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رپدہ داھکی، اس ےیل فاسپ وہےئگ۔ دیسہ افب ہ ےن یلع ےس اہک اجےیئ افر 

 فملس ویکں فاسپ وہ رےہ ںیہ ؟ رفامای ریمے اشایؿ ںیہن ہک آراہتس فشقنم رھگ ںیم اجؤں ۔

جاأؿ، رضحت ہنیفس اوبدبعارلنمح :  رافی
م
چ

 دبعارلنمح نب دبعاہلل زجری، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس، دیعسنب ہملس، دیعسنب 

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

  

 یھگ افر وگتش الم رک اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 یھگ افر وگتش الم رک اھکان
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 ارجيي، یوىص بً ابی يٌ٘وب ، حرضت ابً ًنز ابوَکیب، یحٌي بً ًبسالزحنً :  راوی

ُٔورٔ  ٌِ ًُ أَبٔی اِلَي ثََيا یُوىُُص بِ ًٔ اِْلَِرَحٔييُّ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا یَِحٌَي بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ اَل َزَخَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  

 َ أ َٓ ًَلَی َمائَٔستٔطٔ  َلِيطٔ ًَُنزُ َوصَُو  ی ثُهَّ ًَ َ َِ ُ َّي بٔأ َنّة ثُهَّ ثَى ِ٘ َلَ٘ٔه لُ َٓ َب بَٔئسظٔ  اَل بِٔشٔه اهَّللٔ ثُهَّ رَضَ َ٘ َٓ ًِ َػِسرٔ اِلَنِحلٔٔص  ًَ ٍَ َلُط   ِوَس

 َ ََ ِّی  ٔن ًَِبُس اهَّللٔ َیا أَٔميَر اِلُنِؤٔمئيَن إ اَل  َ٘ َٓ َه َزَسٕه َما صَُو بَٔسَسٔه اللَِّحٔه  ٌِ َ ِّی َْلَٔجُس ك ٔن اَل إ نٔيَن جِ َٗ ٚٔ أَكِلُُب الشَّ و ٔیَی الشُّ ُت إ

أََر  َٓ َلِيطٔ بٔٔسِرَصٕه َسِنّيا  ًَ ًِ اِلَنِضزُؤل َوَحَنِلُت  َٓاِطتََریُِت بٔٔسِرَصٕه ٔم َُالّٔيا  َوَجِستُطُ  َٓ ِوّنا ْٔلَِطتَرٔیَُط  ًَ ٌِ یَتََرزََّز ًَٔيایٔی  ِزُت أَ

ا ًِٔيَس َرُسؤل ا ٌَ اَل ًَُنزُ َما اِجَتَن َ٘ َٓ ِوّنا  ًَِبُس اهَّللٔ ُخِذ ًَ اَل  َٗ  ٔ ََ ِْ َٚ بٔا مُّ إَٔلَّ أَکََل أََحَسصَُنا َوَتَؼسَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

َل  ٌَ ِٓ َ ِيُت ْٔل ُٛ اَل َما  َٗ ِلُت َذلَٔک  ٌَ َٓ ا ًِٔيسٔی إَٔلَّ  ٌَ ًِ یَِحَتنٔ َل َٓ  َیا أَٔميَر اِلُنِؤٔمئيَن 

یبج، ویسن نب ایب وقعیب ، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رمع ریض اہلل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی اوبرکبی، ییحی نب دبعارلنمح ار

ِ ہہک رک اہھت سباھای افر اکی ونا
َ
ِ الِلّ
ْ ِ
 

ہل الےئ۔ ہی درتسوخاؿ رپ ےھت اوہنں ےن اےنپ فادل وک دصر سلجم ںیم ہگج دی۔ رضحت رمع ےن ِب

انکچیئ اک ذاہقئ ولعمؾ وہ راہ ےہ۔ ہی انکچیئ وگتش یک ںیہن ےہ؟ دبعاہلل نب رمع ےن رعض ایک ایل رھپ دفرسا وناہل ایل وت رفامےن ےگل ےھجم 

اے اریماوملنینم! ںیم ابزار ومےٹ اجونر اک وگتش ےنیل ایگ وت ولعمؾ وہا ہک رگاں ےہ اس ےیل ںیم ےن اکی درمہ ںیم زمکفر اجونر اک 

ا ایخؽ ہی اھت ہک رھگفاولں وک اکی اکی ڈہی وت آاجےئ۔ اس رپ رمع ریض اہلل وگتش رخدیا افر اکی درمہ اک یھگ اس ںیم ڈاؽ دای۔ ریم

ہنع ےن رفامای یھگ افر وگتش بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس عمج وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم 

اے اریماوملنینم! اب وت ےل ےئجیل۔ آدنئہ بج یھب ےس اکی زیچ اھکیل افر دفرسی دصہق رک دی۔ دبعاہلل نب رمع ےن رعض ایک 

 ریمے اپس ہی دف زیچںی عمج وہیئ وت ںیم ااسی یہ رکفں اگ۔ رمعےن رفامای ںیم ہی اھکےن اک ںیہن ۔

 اوبرکبی، ییحی نب دبعارلنمح اریبج، ویسن نب ایب وقعیب ، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 بج وگتش اکپںیئ وت وشرہب زایدہ رںیھک

 اھکونں ےک اوباب :   ابب



 

 

 بج وگتش اکپںیئ وت وشرہب زایدہ رںیھک
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 نزاٌ جونی، ًبساهَّلل بً ػامت، حرضت ابوذر رضي اهَّلل ًيہمحنس بً بظار، ًثناٌ بً ًنز، ابوًامزخزاز، ابی ً :  راوی

 ٌَ ًِ أَبٔی ًِٔنَزا ًَ ٕ اِلَدزَّاُز  ًَأمز ثََيا أَبُو  ًُ ًَُنَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أمٔت  َحسَّ ًٔ الؼَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ اِلَحِونٔیِّ 

ًِ اليَّئ  ًَ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ِٖ لٔحٔيَراىَٔک ٔمِيَضاًَ ٔ ثٔرِ َمائََضا َواُِتَر ِٛ َ أ َٓ ّة  َٗ ًَنِٔلَت َمَز اَل إَٔذا  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   يِّ َػل

دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، اوباعرمزخاز، ایب رمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 فملس ےن رفامای بج مت اھکان ایتر رکف وت وشراب زایدہ روھک افر اےنپ ڑپفویسں وک یھب ھچک ہن ھچک دے دف۔ اہلل ہیلع فآہل

 دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمع، اوباعرمزخاز، ایب رمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 نسہل، ایپز افر دنگان اھکان

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 نسہل، ایپز افر دنگان اھکان

     244    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بی جٌسُلٔانی، مٌساٌ بً ابی كلحہ ابوبرک بً ابی طيبہ، اساًيل بً ًليہ، سٌيسبً ابی رعوبہ، ٗتازہ، ساله بً ا :  راوی

 يٌنزی، حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

تَ  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًٔ أَبٔی رَعُ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ سٔ َحسَّ ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ اَزَة 

ًِ َم  ًَ انٔیِّ  َٔ َل َِ َحنَٔس اهَّللَ َو اِل َٓ ٔة َخٔليّبا  ٌَ اَو یَِوَو اِلُحُن َٗ أب  ًَ اِلَدلَّ ٌَّ ًَُنَز بِ َنزٔیِّ أَ ٌِ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة اِلَي ٌَ بِ َسا َلِيطٔ ثُهَّ ٌِ ًَ أَثِىَي 



 

 

ٌَ َطَحَزَتئِن ََل أَُراصَُنا إَٔلَّ َخبٔيَثَتئِن َصَذا ا ُِه َتأِکُلُو َّٜ اَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إٔى ًَلَی َٗ ِيُت أََری الزَُّجَل  ُٛ ِس  َ٘ وُو َوَصَذا اِلَبَؼُل َوَل لثُّ

 َ ٔی َد بٔطٔ إ َّي یُُِخَ ٔ َحً ُيِؤَخُذ بَٔئسظ َٓ َه یُوَجُس رٔیُحُط ٔمِيُط  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ِضٔس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٌَ آکَٔلُضَنا ََل بُسَّ ًَ ًِ کَا َن َٓ  ٍٔ ی اِلَب٘ٔي

ِلُينِٔتُضَنا كَبِ   ّدآَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااسلیع نب ہیلع، دیعسنب ایب رعفہب، اتقدہ، اسمل نب ایب دعجافطغین، دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی، رضحت رمع ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع ہعمج ےک رفز ہبطخ ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت اہلل )زعفلج( یک دمحفانثء ےک دعب اراشد رفامای ولوگ! مت دف دروتخں وک اھکےت

فر ںیم وت اؿ وک ربایہ اتھجمس وہں۔ اکی نسہل افر دفرسا ایپز افر ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرارک وہ ا

وب  اؿ یک ںیم ارگ یسک صخش ےک ہنم ےس اؿ یک وب آیت وت اس اک اہھت ڑکپ رک عیقب یک رطػ اکنؽ دای اجات۔ ذٰہلا وج اںیہن اھکان اچےہ وت فہ اکپ رک

 متخ رکے۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااسلیع نب ہیلع، دیعسنب ایب رعفہب، اتقدہ، اسمل نب ایب دعجافطغین، دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی، رضحت  :  رافی

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 نسہل، ایپز افر دنگان اھکان

     245    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبيساهَّلل بً ابی یزہس، حرضت او ایوب رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

 ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُت َحسَّ ٌِ اَلِت َػَي َٗ ًِ أُوِّ أَیُّوَب  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی َیزٔیَس  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا

ُظ أَ  ِّی أََِکَ ٔن اَل إ َٗ َلِه َیأِکُِل َو َٓ ؤل  ُ٘ ٔف اِلبُ ٌِ ًِ َب اّما ٓٔيطٔ ٔم ٌَ َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ك َّی اهَّللُ  ٔ لٔلئَّييِّ َػل  ٔييٌِ أُوذَٔی َػاح

فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدہ، رضحت اؾ اویب ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

  انفؽ فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک۔ اس ںیم ھچک زبسایں )نسہل، ایپز فریغہ( ڈایل ںیھت ، اس ےیل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اھکان



 

 

 ہن ایک افر رفامای ےھجم اےنپ اس؟یھ )رفےتش( وک اذیاء اچنہپان دنسپ ںیہن ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب سیدہ، رضحت اؾ اویب ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 نسہل، ایپز افر دنگان اھکان

     246    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، ابوشیح، ًبسالزحنً بً ىنزاٌ جْحی، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی

ثَيَ  ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًِ أَبٔی الزُّبَ َحسَّ ًَ ٌَ اِلَحِحزٔیِّ  ًٔ ىِٔنَزا ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ یِٕح  ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا أَبُو ُشَ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ٔ ا  يِر

اَل  َ٘ َٓ أث  ََٓوَجَس ٔمِيُضِه رٔیٔح اِلرُکَّ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا أََتِوا الئَّييَّ َػل ٌَّ َنرَفّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ًَ ٔ ًِ أَکِٔل َصٔذظ ًَ ًِ ىََضِيُتُِٜه  ُٛ أََلِه أَ

 ٌُ ا یََتأَذَّی ٔمِيُط اِْلِٔنَشا ََٜة َتَتأَذَّی ٔمنَّ ٔ ٌَّ اِلَنََلئ ٔ َحَزةٔ إ  الظَّ

ر ی، ایب زریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ یبن یلص 
خ
چ 

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی، دبعارلنمح نب رمناؿ 

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ےس دنگےن یک وب وسحمس وہیئ وت رفامای ںیم ےن اہلل ہیلع 

 ںیہمت ہی درتخ اھکےن ےس عنم ہن ایک اھت؟ رفوتشں وک یھب اس زیچ ےس اذیاء یتچنہپ ےہ سج ےس ااسنؿ وک اذیاء یتچنہپ ےہ۔

ر ی، ایب زریب، رضحت اجربرحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب :  رافی
خ
چ 

  فبہ، اوبرشحی، دبعارلنمح نب رمناؿ 

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 نسہل، ایپز افر دنگان اھکان



 

 

     247    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، ابً لہيٌہ ، ًثناٌ بً نٌيه، مِيرہ بً ىہيک، زخين ححزی، حرضت ً٘بہ بً  :  راوی

 ًامز جہىي رضي اهَّلل ًيہ

 ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ یُِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ىَضٔيٕک  ًِ اِلُنِٔيَرةٔ بِ ًَ ِيٕه  ٌَ نُ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ وُل إ ُ٘ ٕ اِلحَُضىٔيَّ َي ًَأمز  ًَ َبَة بِ ِ٘ ًُ ٍَ َُّط َسنٔ اَل ْٔلَِػَحابٔطٔ ََل َتأِکُلُوا  زَُخيِٕن اِلَحِحزٔیِّ أَى َٗ َه  َوَسلَّ

ٔٔيَّ  اَل کَلَٔنّة َخ َٗ  ّة اليِّيئَ اِلَبَؼَل ثُهَّ 

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل ، امثعؿ نب میعن، ریغمہ نب کیہن، دنیخ رجحی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع 

ےس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ )ریض اہلل مہنع( ےس اراشد رفامای ایپز تم اھکؤ رھپ آہتسہ 

 رفامای یچک )ینعی اکپ رک اھک  ےتک وہ( ۔

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل ، امثعؿ نب میعن، ریغمہ نب کیہن، دنیخ رجحی، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض  :  رافی

 اہلل ہنع

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

  

 دیہ افر یھگ اک اامعتسؽ

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 دیہ افر یھگ اک اامعتسؽ

     248    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً موسٰي سسی، سيٕ بً ہاروٌ ، سلامیٌ تيیم، ابی ًثناٌ ىہسی، حرضت سلناٌ ٓارسي :  راوی

 ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًِ َسِلنَ َحسَّ ًَ ٌَ اليَِّضسٔیِّ  ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ َِّيیٔمِّ  ٌَ الت ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ُٕ بِ ثََيا َسِي یُّ َحسَّ سِّ ٌَ ُموَسي الشُّ ا



 

 

اَل الِ  َٗ أئ  ًٔ َواِلحُبِٔن َواِلرٔفَ ِن ًِ الشَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل ُسئَٔل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ارٔٔسيِّ  َٔ َحََلُل َما أََحلَّ اهَّللُ فٔی َٛٔتابٔطٔ اِل

ًَِيطُ  ا  َٔ ًَ ا  ُضَو ٔمنَّ َٓ ًَِيطُ  ََٜت  َو اهَّللُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوَما َس اُو َما رَحَّ  َواِلَْحَ

اامسلیع نب ومٰیس دسی، فیس نب اہرفؿ ، امیلسؿ یمیت، ایب امثعؿ دہنی، رضحت املسؿ افریس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فآہل فملس ےس یھگ، دیہ افر وگررخ ےک قلعتم درایتف ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الحؽ فہ ےہ ےسج اہلل اعتٰیل  ہیلع

ای ےن اینپ اتکب ںیم الحؽ رفام دای افر رحاؾ فہ ےہ ےسج اہلل اعتٰیل ےن اینپ اتکب ںیم رحاؾ رفام دای افر سج زیچ ےک ابرے ںیم وکست رفام

 ػ ےہ۔ )اس ےک اامعتسؽ رپ وکیئ وماذخہ ںیہن( ۔فہ اعم

 اامسلیع نب ومٰیس دسی، فیس نب اہرفؿ ، امیلسؿ یمیت، ایب امثعؿ دہنی، رضحت املسؿ افریس :  رافی

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

  

 لھپ اھکےن اک ایبؿ

 ےک اوباب اھکونں :   ابب

 لھپ اھکےن اک ایبؿ

     249    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي، محنسبً ًبسالزحنً بً ًوٚ، حرضت نٌناٌ بً بظير :  راوی

ًٔ زٔیَيا ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  ٕٚ ًٔ رٔعِ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕر اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ

 َٓ  ٕٔ ٔ ائ ًِ اللَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ًَٔيْب ٔم َّی اهَّللُ  اَل أُصِسَٔی لٔلئَّييِّ َػل َٗ  ٕ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ُ٘ أَبٔيطٔ  ِي ٌُ اَل ُخِذ صََذا اِل َ٘ َٓ انٔی  ًَ وَز َس

يِ  ٌُ َل اِل ٌَ َٓ اَل یٔی َما  َٗ َس َلَيإل  ٌِ ٌَ َب ا کَا َلنَّ َٓ ُط إٔیَّاَصا  َِ ٔ ٌِ أُبِل ِبَل أَ َٗ أَکَِلُتُط  َٓ َک  ُط أُمَّ ِِ ٔ أَبِل ُِٗلُت ََل َٓ َک  َتُط أُمَّ ِِ وزُ َصِل أَبَِل ُ٘

انٔی َُُسَر  َشنَّ َٓ 

ؼ، رضحت امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب وع



 

 

 ےجیھب ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم الب رک رفامای ہی وخہش ےل ول افر اینپ فادلہ وک اچنہپ

 

خفة

 

ن
دف۔ فآہل فملس وک اطفئ ےک اوگنر 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ وخہش اک ایک وہا؟ مت ےن اینپ ںیم ےن فادلہ وک اچنہپےن ےس لبق وخد یہ اھکایل۔ ھچک راوتں ےک دعب آپ یلص

 فادلہ وک اچنہپ دای؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )زریبل رکسماےت وہےئ( داغ ابز اک انؾ دای۔

 ؿ نب ریشبرمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب وعؼ، رضحت امعن :  رافی

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

  

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 لھپ اھکےن اک ایبؿ

     250    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ًبسالنلک زبيری، حرضت كلحہاسناًيل بً محنس كلهی، ن٘يب بً حاجب، ابی سٌيس :  راوی

ِبٔس اِلَنلٔٔک  ًَ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًُ َحأجٕب  ِيُب بِ َ٘ ثََيا نُ ِلهٔیُّ َحسَّ ٕس اللَّ ًُ ُمَحنَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن اَل َحسَّ َٗ ًِ كَِلَحَة  ًَ الزُّبَيِرٔیِّ 

َه َوبَٔيسٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل َُٔؤازَ َزَخِلُت  ََّضا تُحٔهُّ اِل َٓإٔى ََٜضا یَا كَِلَحُة  َ اَل زُوى َ٘ َٓ َجَلْة  ٔ َسرَفِ  ظ

ی، بیقن نب احبج، ایب دیعس، دبعاکلمل زریبی، رضحت ہحلط رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ح
طل

اامسلیع نب دمحم 

 ںیم  یہ ؟یھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہحلط! ہی ےل ول یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت

 ویکہکن ہی دؽ وک راتح یتشخب ےہ۔

ی، بیقن نب احبج، ایب دیعس، دبعاکلمل زریبی، رضحت ہحلط :  رافی

ح
طل

 اامسلیع نب دمحم 

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

  

 افدنےھ وہ رک اھکان عنم ےہ



 

 

 اھکونں ےک اوباب :   ابب

 افدنےھ وہ رک اھکان عنم ےہ

     251    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ٛثير بً ہظاو، جٌرف بً بزٗاٌ، زہزی، ساله حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌَ ا َٗ ًُ بُزِ رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ اَل ىََهی ُمَحنَّ َٗ  أَبٔيطٔ 

ًَلَی َوِجضٔطٔ  ٌِ َیأِکَُل الزَُّجُل َوصَُو ُمِيَبٔلْح  َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

نب اشبر، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، زرہی، اسمل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم

 فآہل فملس ےن افدنےھ ہنم وہ رک اھکےن ےس عنم رفامای۔

 ریض اہلل امہنعدمحمنب اشبر، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، زرہی، اسمل رضحت دبعاہلل نب رمع  :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ : ابب

 رمخ رہ ابیئ یک یجنک ےہ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رمخ رہ ابیئ یک یجنک ےہ

     252    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حشين بً حشً مزوزی، ابً ًسی، ابً ابزاہيه بً سٌيسجوہزی، ًبسالوہاب، راطس، ابی محنسحنانی، طہز بً  :  راوی



 

 

 حوطب، او زرزاء، حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل ًيہ

 ٔ ثََيا إٔبَِزاص ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًَِبُس َحسَّ ثََيا  ٌٔيٕس اِلَحِوَصزٔیُّ َحسَّ ًُ َس يُه بِ

ًِ أَبٔی ًَ ِرَزأئ  ًِ أُوِّ السَّ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ انٔیِّ  ٕس اِلٔحنَّ ًِ َرأطٕس أَبٔی ُمَحنَّ ًَ ا  ٌّ اَل أَِوَػانٔی  اِلَوصَّأب َجنٔي َٗ ِرَزأئ  السَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َتِْشَ  َّی اهَّللُ  ٕ َخلٔيلٔی َػل َتاُح کُلِّ َشٓ ِٔ ََّضا ٔم إٔى َٓ  ِب اِلَدِنَز 

نیسح نب نسح رمفزی، انب دعی، انب اربامیہ نب دیعسوجرہی، دبعاولاہب، رادش، ایب دمحمامحین، رہش نب وحبش، اؾ درداء، رضحت 

ہک رشاب ونیش تم رکان ویکہکن اوبادلرداء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے وبحمب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم فتیص رفامیئ 

 ہی رہ رباء یک یجنک ےہ۔

نیسح نب نسح رمفزی، انب دعی، انب اربامیہ نب دیعسوجرہی، دبعاولاہب، رادش، ایب دمحمامحین، رہش نب وحبش، اؾ  :  رافی

 درداء، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رمخ رہ ابیئ یک یجنک ےہ

     253    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليسبً مشله، ميير بً زبير، ًبازہ بً ىسي، حرضت خباب بً ارت رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

بَّ  ٌَ ثََيا اِل ٍَ ًُبَ َحسَّ َّطُ َسنٔ ٔ أَى ًُ الزُّبَيِر ثََيا ُمئيرُ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا وُل اُض بِ ُ٘ ًَ ىَُسٓيٕ َي اَزَة بِ

اَل  َٗ َّطُ  َه أَى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًَ اِْلََرتِّ  ُت َخبَّاَب بِ ٌِ َنا  َسنٔ َٛ َُ اِلَدَلایَا  ٌَّ َخٔليَئَتَضا َترِفَ ٔ إ َٓ إٔیَّاَک َواِلَدِنَز 

َحزَ  َُ الظَّ ٌَّ َطَحَزَتَضا َترِفَ  أَ

ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیلنب ملسم، رینم نب زریب، ابعدہ نب یسن، رضحت ابخب نب ارت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 



 

 

رفامای رمخ ےس وچب اس ےیل ہک اس اک انگہ ابیق انگوہں ریھگ اتیل ےہ ےسیج اس اک درتخ دفرسے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 دروتخں رپ لیھپ اجات ےہ۔

 ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیلنب ملسم، رینم نب زریب، ابعدہ نب یسن، رضحت ابخب نب ارت ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 فہ وج داین ںیم رشاب ےئپ اگ فہ آرخت ںیم رشاب ےس رحمفؾ رےہ اگ۔

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 فہ وج داین ںیم رشاب ےئپ اگ فہ آرخت ںیم رشاب ےس رحمفؾ رےہ اگ۔

     254    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل بً ًنز، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی اهَّللُ  َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ ًَُنَز أَ  ابِ

ٌِ یَُتوَب  ةٔ إَٔلَّ أَ َ َٔ ِْ بَِضا فٔی ا ىَِيا َلِه َيِْشَ َب اِلَدِنَز فٔی السُّ ًِ َشٔ اَل َم َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 د رفامای وج داین ںیم رشاب ےئپ فہ آرخت ںیم رشاب ہن یپ ےکس اگ، اال ہی ہک وتہب رک ےل۔فملس ےن اراش

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فہ وج داین ںیم رشاب ےئپ اگ فہ آرخت ںیم رشاب ےس رحمفؾ رےہ اگ۔

     255    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنزہ، زیسبً واٗس، خالسبً ًبساهَّلل بً حشين، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ِبٔس اَحسَّ  ًَ  ًَ ٌَّ َخالَٔس بِ ًُ َوإٗٔس أَ ثَىٔي َزیُِس بِ اَل َحسَّ َٗ ًُ َحِنزََة  ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ اَل ثََيا صَٔظاُو بِ َٗ ثَُط  ًٔ حَُشيِٕن َحسَّ هَّللٔ بِ

 ًِ اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة أَ ٔ  َحسَّ ة َ َٔ ِْ بَِضا فٔی ا ىَِيا َلِه َيِْشَ َب اِلَدِنَز فٔی السُّ  َشٔ

اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، زدینب فادق، اخدلنب دبعاہلل نب نیسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 ںیم ہن یپ ےکس اگ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج داین ںیم رشاب ےئپ فہ آرخت 

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، زدینب فادق، اخدلنب دبعاہلل نب نیسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشاب اک رایس

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب اک رایس

     256    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ػباح، محنس بً سلامیٌ بً اػبہانی، سہيل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثََيا  اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ ًٔ اِْلَِػَبَضانٔیِّ  ٌَ بِ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ُمَحنَّ

 ًٕ َ ابٔٔس َوث ٌَ َٛ  ٔ ًُ اِلَدِنز َه ُمِسٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، دمحم نب امیلسؿ نب ااہبصین



 

 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشاب اک رایس )اعدی( تب رپتس یک امدنن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ابصح، دمحم نب امیلسؿ نب ااہبصین، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب اک رایس

     257    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوزرزاء رضي اهَّلل ًيہہظاو بً ًنار، سلامیٌ بً ًتبہ، یوىص بً ميرسہ بً حلبص، ابوازریص، حرض :  راوی

 َ ًِ أ ًَ ًٔ َحِلَبٕص  َة بِ ًُ َمِيرَسَ ثَىٔي یُوىُُص بِ ًُ ًُتَِبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ بٔی إِٔزرٔیَص 

اَل ََل یَِسُخلُ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِرَزأئ  ٕ  السَّ ًُ َخِنز  اِلَحيََّة ُمِسٔم

س، اوبادرسی، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 
حلن 

اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب ہبتع، ویسن نب رسیمہ نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشاب اک رایس تنج ںیم ہن اجےکس اگ۔

س، اوبادرسی، رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنعاشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب ہبتع، وی :  رافی
حلن 

 سن نب رسیمہ نب 

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

  

 رشاب ونیش رکےن فاےل یک وکیئ امنز وبقؽ ںیہن

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ونیش رکےن فاےل یک وکیئ امنز وبقؽ ںیہن



 

 

     258    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، وليسبً مشله، اوزاعی، ربيٌہ بً زیس، ابً زیلیم حرضت ًبساهَّلل بً ًنز :  راوی

ًُ مُ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ یَزٔیَس  َة بِ ٌَ ًِ َربٔي ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ِشلٕٔه َحسَّ

َب الِ  ًِ َشٔ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ یَِلیٔمِّ  َبِل َلُط َػََلْة السَّ ِ٘ َدِنَز َوَسرٔکَ َلِه ُت

ٌٔيَن َػ  َبِل َلُط َػََل أَِرَب ِ٘ َشرٔکَ َلِه ُت َٓ َب  ََْٓشٔ ًَاَز   ٌِ ٔ َلِيطٔ َوإ ًَ ٌِ َتاَب َتاَب اهَّللُ  ٔ إ َٓ ٌِ َماَت َزَخَل اليَّاَر  ٔ ٌٔيَن َباّحا َوإ ْة أَِرَب

 ِ٘ َشرٔکَ َلِه ُت َٓ َب  َْشٔ َٓ ًَاَز   ٌِ ٔ َلِيطٔ َوإ ًَ ٌِ َتاَب َتاَب اهَّللُ  ٔ إ َٓ ٌِ َماَت َزَخَل اليَّاَر  ٔ إ َٓ ٌِ َػَباّحا  ٔ إ َٓ ٌٔيَن َػَباّحا  َبِل َلُط َػََلْة أَِرَب

ًِ َرَزَُ  ٌِ َيِشَ٘ٔيطُ ٔم ًَلَی اهَّللٔ أَ ا  ًّ٘ ٌَ َح ًَاَز کَا  ٌِ ٔ َلِيطٔ َوإ ًَ ٌِ َتاَب َتاَب اهَّللُ  ٔ إ َٓ الُوا َماَت َزَخَل اليَّاَر  َٗ ٔة اِلَدَبأل یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة 

اَل ًَُؼاَرةُ أَصِٔل اليَّارٔ َیا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما َرَزَُُة اِلَدَبا َٗ  ٔل 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیلنب ملسم، افزایع، رہعیب نب زدی، انب دیملی رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

یگ افر ارگ فہ اس دفراؿ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج رشاب ےئپ افر ہشن ںیم تسم وہ اجےئ اس یک امنز اچسیل رفز کت وبقؽ ہن وہ

 رم ایگ وت دفزخ ںیم اجےئ اگ افر ارگ اس ےن وتہب یک وت وبقؽ رفامےل اگ افر ارگ اس ےن دفابرہ رشاب یپ افر ہشن ںیم تسم وہایگ وت اچسیل

 وتہب وبقؽ رفامںیئ ےگ رھپ رفز کت اس یک امنز وبقؽ ہن وہیگ افر ارگ ایس دفراؿ رم ایگ وت دفزخ ںیم اجےئ اگ افر ارگ وتہب رکیل وت اہلل اس یک

اأِؽ رضفر الپںیئ ےگ۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روس
َ
َت 

 

خ
ْ ل

ِ ا

 

َة

 

َدع َ
ؽ! ارگ ہس ابرہ اس ےن رشاب یپ یل وت اہلل اعتٰیل رفز ایقتم اےس ر

اأِؽ ایک زیچ ےہ؟ رفامای دفزویخں اک وخؿ افر پیپ۔
َ
َت 

 

خ
ْ ل

ِ ا

 

َة

 

َدع َ
 ر

 نب ملسم، افزایع، رہعیب نب زدی، انب دیملی رضحت دبعاہلل نب رمعدبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ونیش رکےن فاےل یک وکیئ امنز وبقؽ ںیہن

     259    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 یزیسبً ًبساهَّلل ینامی، ًرکمہ بً ًنار، ابوبرک طحيیم، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

َحِيیٔمُّ  ٕ الشُّ ثٔير َٛ ثََيا أَبُو  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ اِلامَیَ ًَ  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ ًِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ ًَ اَل َرُسوُل اهَّللٔ   َٗ اَل  َٗ َزَة 

ٌَٔيَبةٔ  َحزََتئِن اليَِّدَلٔة َواِل ًِ َصاَتئِن الظَّ َه اِلَدِنزُ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 م
خب

 

ص

فآہل سیدینب دبعاہلل امییم، رکعہم نب امعر، اوبرکب 

 ( اوگنر4( وجھکر افر )3فملس ےن اراشد رفامای رمخ )رشاب( اؿ دف دروتخں ےس یتنب ےہ )

ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 م
خب

 

ص

 سیدینب دبعاہلل امییم، رکعہم نب امعر، اوبرکب 

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ونیش رکےن فاےل یک وکیئ امنز وبقؽ ںیہن

     260    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً رمح، ليث بً سٌس، یزیسبً ابی حبيب، خالسبً ٛثيرہنسانی، رسی بً اسناًيل حرضت نٌناٌ بً بظير  :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہ

ثَيَ  ٕ اِلَضِنَس َحسَّ ثٔير َٛ  ًَ ٌَّ َخالَٔس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب أَ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ یَّ ا ُمَحنَّ ٔ ٌَّ الرسَّ َ ثَطُ أ انٔیَّ َحسَّ

 ٕ ًَ َبٔظير ٌَ بِ َنا ٌِ ٍَ اليُّ َُّط َسنٔ ثَطُ أَى ٔييَّ َحسَّ ٌِ ٌَّ الظَّ ثَطُ أَ ٌٔيَل َحسَّ ًَ إِٔسَن ًِ  بِ ٌَّ ٔم ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ َي

َشٔل َخِنّزا ٌَ ًِ اِل ٔ َخِنّزا َؤم ِنز ًِ التَّ ًِ الزَّبٔئب َخِنّزا َؤم ٔ َخِنّزا َؤم ٌٔير ًِ الظَّ  اِلٔحِيَلةٔ َخِنّزا َؤم

 این
 
، رسی نب اامسلیع رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، سیدینب ایب بیبح، اخدلنب ریثکہ

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنگؾ ےس یھب رشاب یتنب ےہ افر وج ےس یھب )رشاب یتنب ےہ( افر شمشک، 

 وھچارہ افر دہش ےس یھب رشاب یتنب ےہ۔



 

 

 این، رسی نب اامسلیع رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنعدمحمنب رحم، ثیل نب دعس، سیدینب :  رافی
 
  ایب بیبح، اخدلنب ریثکہ

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

  

 رشاب ںیم دس تہج ےس تنعل ےہ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ںیم دس تہج ےس تنعل ےہ

     261    حسیث                               سوو جلس  :  جلس

ًلی بً محنس، محنسبً اسناًيل، وٛيٍ، ًبسالٌزیز بً ًنز بً ًبسالٌزیز، ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل ًآقی، حرضت  :  راوی

 ابً ًنز

ٍْ حَ  ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ُس بِ ٕس َوُمَحنَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًٔ ًُ ًَُنَز بِ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  سَّ

اَل َرُس  َٗ وُل  ُ٘ ًَ ًَُنَز َي ا ابِ ٌَ َُّضَنا َسنٔ َنَة َمِوََلصُِه أَى ٌِ ُ آٔقٔیِّ َوأَبٔی ك َِ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِل  ًٔ ًٔ بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه الزَِّحَن َّی اهَّللُ  وُل اهَّللٔ َػل

َيِت ا ٌٔ ٌَٔضا َوُمبَِتأًَضا َوَحأملَٔضا َواِلَنِحنُ لُ ٔ َصا َوبَائ َترٔصٔ ٌِ ًَأِصَٔصا َوُم ِيئَضا َو ٌَ ةٔ أَِوُجطٕ بٔ ًَِْشَ ًَلَی  وَلةٔ إَٔلِيطٔ َوآکٔٔل ثََنئَضا ِلَدِنزُ 

 َوَطارٔبَٔضا َوَساٗٔيَضا

نمح نب دبعاہلل اعیقف، رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یلع نب دمحم، دمحمنب اامسلیع، فعیک، دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی، دبعارل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رشاب ںیم دس تہج ےس تنعل ےہ۔ اکی وت وخد رشاب رپ تنعل ےہ افر رشاب وچنڑےن 

افر اس اک نمچ اھکےن فاےل افر ڑچنفاےن فاےل، رففتخ رکےن فاےل، رخدیےن فاےل، ااھٹےن فاےل افر سج یک اخرط ااھٹیئ اجےئ 

 فاےل افر ےنیپ فاےل الپےن فاےل بس رپ تنعل ےہ۔

 یلع نب دمحم، دمحمنب اامسلیع، فعیک، دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی، دبعارلنمح نب دبعاہلل اعیقف، رضحت انب رمع :  رافی

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



 

 

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ںیم دس تہج ےس تنعل ےہ

     262    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً سٌيس، یزیسبً ابزاہيه، ابوًاػه ، طبيب، حرضت اىص :  راوی

ًٔ إٔبَِزاصٔيَه ال ًٔ َیزٔیَس بِ ٌٔئس بِ ًُ َس ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَىٔي َحسَّ ًَ َمالٕٔک أَِو َحسَّ ُت أَىََص بِ ٌِ ًِ َطبٔيٕب َسنٔ ًَ ًَأػٕه  ثََيا أَبُو  ِشتَرٔیُّ َحسَّ تُّ

َصا َوالِ  َترٔصَ ٌِ َصا َوُم ًَأِصَ ّة  ًََْشَ  ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اِلَدِنز ًَ َّی اهَّللُ  ًَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ اَل َل َٗ ُؼوَرَة َلطُ َوَحأمَلَضا أَىَْص  ٌِ َن

ِ َوالِ  ًِ صََذا الرضَّ ّة ٔم ًََْشَ ًَسَّ  َّي  اَة َلطُ َحً َ٘ َة َلُط َوَساَٗٔيَضا َواِلُنِشَت ًَ َضا َواِلَنبُِيو ٌَ ٔ  ٔب َنِحُنوَلَة َلُط َوبَائ

دمحم نب دیعس، سیدینب اربامیہ، اوباعمص ، بیبش، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشاب یک فہج ےس 

ویمں رپ تنعل رفامیئ رشاب وچنڑےن فاال، ڑچنفاےن فاال افر سج ےک ےیل وچنڑی اجےئ افر ااھٹ رک ےل اجےن فاال افر سج ےک دس آد

ےیل ااھٹیئ اجےئ افر رففتخ رکےن فاال افر سج ےک ےیل رففتخ ایک اجےئ افر الپےن فاےل افر سج ےک ےیل الپیئ اجےئ۔ ایس مسق 

 ےک دس ارفاد امشر ےیک۔

  نب دیعس، سیدینب اربامیہ، اوباعمص ، بیبش، رضحت اسندمحم :  رافی

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

  

 رشاب یک اجترت

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک اجترت

     263    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، مشله، مرسوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِنَ  َ ثََيا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وَحسَّ ًِ َمرِسُ ًَ ًِ ُمِشلٕٔه  ًَ ًِ ُع  ًَ  ٕٚ

َد َرُسولُ  َ ََ ٔ فٔی الزِّبَا  ة ٔ اِلَبَْقَ ٔ ُسوَرة َٔ ًِ آ َیاُت ٔم ِْ ا ىَزََلِت ا اَلِت َلنَّ َٗ ًَِيَضا  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ  ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ٔ َحاَرَة فٔی اِلَدِنز َو التِّ َْحَّ َٓ 

اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک بج وسرہ رقبہ یک  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی،

آرخی آایت روب )وسد( ےک قلعتم انزؽ وہںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رشاب یک رخدی ف رففتخ یک رحتم ایبؿ رفامیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک اجترت

     264    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ، ًنز و بً زیيار، كاؤض، حرضت ابً ًباض :  راوی

ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َسُنزَ َحسَّ َّ ًَُنَز أَ اَل بََل َٗ ََ َة بَا

 ًَ ٌَ اَل َل َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َلِه أَ ٌِ اَتَل اهَّللُ َسُنَزَة أََلِه َي َٗ اَل  َ٘ َٓ ُحوُو  َخِنّزا  َلِيضِٔه الظُّ ًَ َمِت  اهَّللُ اِلَيُضوَز رُحِّ

ََٓباًُوصَا َحَنلُوَصا  َٓ 

ؤس، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع وک االطع یلم ہک رمسہ ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اط

امای رشاب رففتخ یک ےہ وت رفامای اہلل اعتٰیل رمسہ وک ابتہ ف ربابد رکے۔ ایک اےس ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف



 

 

 یب رحاؾ یک یئگ وت اوہنں الھگپ رک رففتخ رکان رشفع رک دی۔اہلل اعتٰیل وہید رپ تنعل رفامےئ ویکہکن اؿ رپ رچ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمع ف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 (الحؽ ھجمس رک اامعتسؽ رکںی ےگولگ رشاب ےک انؾ دبںیل ےگ )افر رھپ اس وک 

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 (ولگ رشاب ےک انؾ دبںیل ےگ )افر رھپ اس وک الحؽ ھجمس رک اامعتسؽ رکںی ےگ

     265    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً مٌساٌ، ابی امامہ باہلیًباض بً وليس، زمظقی، ًبسالشَلو بً ًبسال٘سوض، ثور بً یزیس، خالس :  راوی

ثََيا ثَِوُر  ؤض َحسَّ سُّ ُ٘ ًَِبسٔ اِل  ًُ ٔ بِ ََلو ِبُس الشَّ ًَ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔئس السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًٔ َحسَّ ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ًُ َیزٔیَس  بِ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػ  َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیِّ  ًَ  ٌَ َسا ٌِ َب ٓٔيَضا َم َّي َتِْشَ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل َتِذَصُب اللََّيایٔی َواِْلَیَّاُو َحً ًَ َّی اهَّللُ  ل

ٔ اِسنَٔضا يِر َِ وىََضا بٔ ًٔي اِلَدِنَز يَُشنُّ ًِ أُمَّ ْة ٔم َٔ ٔ  كَائ

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ابعس نب فدیل، دیقشم، دبعاالسلؾ نب دبعادقلفس، وثر نب سیدی، اخدلنب دعماؿ، ایب اامہم ابیلہ رفامےت 

فملس ےن رفامای رات افر دؿ متخ ہن وہں ےگ )ایقتم ہن آےئ یگ( اہیں کت ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ رشاب ںیئپ ےگ نکیل فہ 

 اس اک انؾ دبؽ دںی ےگ۔

 ابعس نب فدیل، دیقشم، دبعاالسلؾ نب دبعادقلفس، وثر نب سیدی، اخدلنب دعماؿ، ایب اامہم ابیلہ :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 (ولگ رشاب ےک انؾ دبںیل ےگ )افر رھپ اس وک الحؽ ھجمس رک اامعتسؽ رکںی ےگ

     266    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حشين بً ابی رسی، ًبساهَّلل ، سٌس بً اوض ًبسي، بَلل بً یحٌٰي ًبسي، ابی برک بً حٔؽ ، ابً محيریز، ثابت بً  :  راوی

 سنم، ًبازہ بً ػامت

ًِ بََٔللٔ  ًَ ِبٔسيُّ  ٌَ ًُ أَِوٕض اِل ُس بِ ٌِ ثََيا َس ًَِبُس اهَّللٔ َحسَّ ثََيا  یِّ َحسَّ ٔ ًُ أَبٔی الرسَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًٔ یَحِ َحسَّ ًِ أَبٔی برَِکٔ  بِ ًَ ِبٔسيِّ  ٌَ ٌَي اِل

 َّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ِنٔم  ًٔ الشِّ ًِ ثَابٔٔت بِ ًَ  ٕ ًٔ ُمَحيِرٔیز ًِ ابِ ًَ ٕؽ  ِٔ ًٔ َح ًََلِيطٔ َوَسلََّه بِ ی اهَّللُ 

وىََضا إٔیَّ  ًٔي اِلَدِنَز بٔاِسٕه يَُشنُّ ًِ أُمَّ ُب ىَاْض ٔم  اظُ َيِْشَ

ی، ایب رکب نب صفح ، انب ریحمسی، اثتب نب طمس، ابعدہ نب اصتم 

عن س

ی، البؽ نب ٰییحی 

عن س

نیسح نب ایب رسی، دبعاہلل ، دعس نب افس 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک ھچک ولگ رشاب اک انؾ دبؽ رک اےس ایپ رکںی ےگ۔

ی، ایب رکب نب صفح ، انب ریحمسی، اثتب نب طمس، ابعدہ نب نیسح نب ا :  رافی

عن س

ی، البؽ نب ٰییحی 

عن س

یب رسی، دبعاہلل ، دعس نب افس 

 اصتم

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

  

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ر زیچ رحاؾ ےہرہ ہشن آف

     267    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ابی سلنہ، حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی



 

 

ًِ الزُّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ُّ بٔطٔ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة َتِبلُ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ صِزٔیِّ 

اْو  ُضَو رَحَ َٓ إب أَِسرَکَ  اَل کُلُّ َشَ َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

 اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 فملس ےن اراشد رفامای رہ ہشن آفر رشمفب رحاؾ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 فابت اک ایبؿرشم :   ابب

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ

     268    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، یحٌٰي بً حارث زماری، ساله بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہنا :  راوی

ةُ  َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ ُت َسالَٔه بِ ٌِ َمارٔیُّ َسنٔ ًُ اِلَحارٔٔث الذِّ ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ بِ

اْو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ُث   ًَُنَز یَُحسِّ

 احرث دامری، اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ٰییحی نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ۔

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ٰییحی نب احرث دامری، اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل امہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ

     269    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 انی، مرسوٚ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل ًيہیوىص بً ًبساَلًلی، ابً وہب، ابً جزیخ، ایوب بً ہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ َصاىٕٔئ  ًِ أَیُّوَب بِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ًُ َوصِٕب أَِخبََرىَا ابِ ثََيا ابِ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبسٔ اِْل  ًُ ثََيا یُوىُُص بِ ٌَّ َحسَّ وزٕ أَ ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ  ٕٚ و َمرِسُ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  یِّيَن َرُسوَل اهَّللٔ َػل اَل ابًِ َماَجَة صََذا َحٔسیُث اِلنرِٔصٔ َٗ اْو  اَل کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ َٗ  َه 

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

 انب امہج رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رصم فاولں یک ےہ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿرشمفابت  :   ابب

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ

     270    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً مينوٌ رقی، خالسبً حياٌ ، سلامیٌ بً ًبساهَّلل بً زبير، يٌلی بً طسازبً اوض، حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ِّیُّ  ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ  َحسَّ ٔ بِ از ًٔ َطسَّ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ  ٌٔ ا َٗ ٔ ًٔ الزِّبِز ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ا ًُ َحيَّ ثََيا َخالُٔس بِ َحسَّ

اْو  وُل کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ اؤیََة َي ٌَ ُت ُم ٌِ ًٕ َوَصَذا ًَلَی  أَِوٕض َسنٔ کُلِّ ُمِؤٔم

يِّيَن  ِّٗ  َحٔسیُث الزَّ



 

 

یلع نب ومیمؿ ریق، اخدلنب ایحؿ ، امیلسؿ نب دبعاہلل نب زریب، یلعی نب دشادنب افس، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

 رپ رحاؾ ےہ افر ہی دحثی رہق )ادغاد ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس رہ ہشن آفر زیچ رہ ومنم

 ےک رقبی اکی رہش( فاولں یک ےہ۔

 یلع نب ومیمؿ ریق، اخدلنب ایحؿ ، امیلسؿ نب دبعاہلل نب زریب، یلعی نب دشادنب افس، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ

     271    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سہل بً یزیسبً ہاروٌ ، محنسبً ًنزو بً ًل٘نہ، ابی سلنہ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ثََيا َیزٔیُس بِ  ثََيا َسِضْل َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو

اْو  ٕ رَحَ َه کُلُّ ُمِشرٔکٕ َخِنْز َوکُلُّ َخِنز ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل لہس نب سیدینب اہرفؿ ، دمحمنب رمعف نب ہمقلع، ایب ہملس، رضح

 فملس ےن اراشد رفامای رہ ہشن آفر زیچ رشاب ےہ افر رہ رشاب رحاؾ ےہ۔

 لہس نب سیدینب اہرفؿ ، دمحمنب رمعف نب ہمقلع، ایب ہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ



 

 

     272    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ابوزاؤز، طٌبہ، سٌيسبً ابی بززہ، حرضت ابوموسٰي اطٌزی رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ َحسَّ  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ اَل َرُسوُل  ثََيا ُمَحنَّ َٗ اَل  َٗ أَبٔی ُموَسي 

اْو  َه کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

نب ایب ربدہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحمنب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، دیعس

 فملس ےن اراشد رفامای رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ۔

 دمحمنب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، دیعسنب ایب ربدہ، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ

     273    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابزاہيه بً ميذرخزامی، ابویحٌٰي ، زَکیابً ميوور، ابی حازو، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز :  راوی

 ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ ًُ َمِيُووٕر  یَّا بِ ثََيا أَبُو یَِحٌَي َزََکٔ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ

اْو َر  لٔيلُطُ رَحَ َ٘ َٓ ثٔيرُُظ  َٛ اْو َوَما أَِسرَکَ  َه کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ُسوُل اهَّللٔ َػل

 اربامیہ نب ،رذرزخایم، اوبٰییحی ، زرکاینب وظنمر، ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ر  دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ۔ےن اراشد رفام
ج ی
ک

 ای رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ افر سج یک 



 

 

 اربامیہ نب ،رذرزخایم، اوبٰییحی ، زرکاینب وظنمر، ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ

     274    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، اىص بً ًياق، زاؤزبً برک، محنسبً ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًٔ َحسَّ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ برَِکٕ  ثَىٔي َزاُوزُ بِ ًُ ًَٔيإق َحسَّ ثََيا أَىَُص بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ًٔ ثََيا  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ َٜٔسرٔ  اِلُنِي

ثٔيرُ  َٛ اَل َما أَِسرَکَ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ أَ اْو ًَ لٔيلُطُ رَحَ َ٘ َٓ  ُظ 

دبعارلنمح نب اربامیہ، اسن نب ایعض، داؤدنب رکب، دمحمنب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ۔

  نب اربامیہ، اسن نب ایعض، داؤدنب رکب، دمحمنب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعدبعارلنمح :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ

     275    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، اىص بً ًياق، ًبيساهَّلل حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی



 

 

ثََيا ًُبَِيُس  ًُ ًَٔيإق َحسَّ ثََيا أَىَُص بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ ًَُنَز  اهَّللٔ بِ

اْو  لٔيلُُط رَحَ َ٘ َٓ ثٔيرُُظ  َٛ اَل َما أَِسرَکَ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ أَ ظ  َجسِّ

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دبعارلنمح نب اربامیہ، اسن نب ایعض، دیبع اہلل رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یک ریثک دقمار ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ، اسن نب ایعض، دیبعاہلل رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 دف زیچںی )وجھکر افر اوگنر( اےھٹک وگھبرک رشتب انبےن یک اممتعن

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچںی )وجھکر افر اوگنر( اےھٹک وگھبرک رشتب انبےن یک اممتعن

     276    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً رمح، ليث بً سٌس، ابی زبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ   ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل

 ًُ اَل اللَِّيُث بِ َٗ ا  ٌّ ٌِ یُِيَبَذ اِلبرُِسُ َوالزُّكَُب َجنٔي ا َوىََهی أَ ٌّ ِنزُ َوالزَّبٔيُب َجنٔي ٌِ یُِيَبَذ التَّ ًُ أَبٔی  ىََهی أَ ًََلاُئ بِ ثَىٔي  ٕس َحسَّ ٌِ َس

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ِّیُّ   َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  َربَإح اِلَنک

دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وھچارے افر شمشک الم رک وگھبےن ےس عنم رفامای افر رت وجھکر افر وھچارہ الم رک وگھبےن ےس یھب عنم رفامای۔

 رحم، ثیل نب دعس، ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع دمحمنب :  رافی



 

 

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچںی )وجھکر افر اوگنر( اےھٹک وگھبرک رشتب انبےن یک اممتعن
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 یزیسبً ًبساهَّلل ینامی، ًرکمہ بً ًنار، ابی ٛثير، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًِ أَبٔی  ًَ إر  ًَنَّ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ اِلامَیَ  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ َٗ َحسَّ َلِيطٔ َزَة  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل 

ًَلَی حَٔستٔطٔ  ا َواىِبُٔذوا کُلَّ َواحٕٔس ٔمِيُضَنا  ٌّ ِنَز َواِلبرُِسَ َجنٔي َه ََل َتِيبُٔذوا التَّ  َوَسلَّ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سیدینب دبعاہلل امییم، رکعہم نب امعر، ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 رفامای وھچارہ افر رت وجھکر الم رک تم وگھبؤ اہتبل رہ اکی وک اگل اگل وگھب  ےتک وہ۔

 سیدینب دبعاہلل امییم، رکعہم نب امعر، ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچںی )وجھکر افر اوگنر( اےھٹک وگھبرک رشتب انبےن یک اممتعن
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 رضي اهَّلل ًيہ ہظاو بً ًنار، وليسبً مشله ، اوزاعی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ًبساهَّلل بً حرضت ابوٗتازہ :  راوی

ثٔي َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ َتاَزَة  َٗ ًٔ أَبٔی  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ ر

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َّطُ َسنٔ ٔ َواىِبُٔذوا کُلَّ أَبٔيطٔ أَى ِنز ٔ َوََل بَيَِن الزَّبٔئب َوالتَّ وا بَيَِن الزُّكَٔب َوالزَّصِو ٌُ وُل ََل َتِحَن ُ٘ َه َي



 

 

ًَلَی حَٔستٔطٔ   َواحٕٔس ٔمِيُضَنا 

ں ےن روسؽ اشہؾ نب امعر، فدیلنب ملسم ، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہن

وگھب اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس یچک افر یکپ وجھکر تم المؤ افر شمشک افر وھچارہ تم المؤ۔ رہ اکی وک اگل اگل 

  ےتک وہ۔

 اشہؾ نب امعر، فدیلنب ملسم ، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ذیبن انبان افر انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن انبان افر انیپ
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بسالنلک بً ابی طوارب، ًبسالواحسبً زیاز، ٗاػه احول، بياىہ بيت ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، محنسبً ً :  راوی

 یزیسًبظنيہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہ

 ًٔ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َوارَٔحسَّ ِبُس اِلَواحٔسٔ أَبٔی الظَّ ًَ ثََيا  ٔب َحسَّ

الَ  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ُة  ِبَظنٔيَّ ٌَ ثَتَِيا بَُياىَُة بِٔيُت َیزٔیَس اِل ًَأػْه اِْلَِحَوُل َحسَّ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ٕ ًُ زَٔیاز َّی بِ يَّا ىَِيبُٔذ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ُٛ ِت 

بِ  َٗ َيأُِخُذ  َٓ إئ  َ٘ َه فٔی ٔس َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َيِيبُٔذُظ ُُِسَوّة اهَّللُ  َٓ َلِيطٔ اِلَناَئ  ًَ حَُضا ٓٔيطٔ ثُهَّ َنُؼبُّ  َيَِطَ َٓ ًِ َزبٔيٕب  ّة ٔم ـَ ِب َٗ ٕ أَِو  ًِ َتِنز ّة ٔم ـَ

بُطُ َلِيَّل أَ  َيِْشَ َٓ اؤیََة ىََضاّرا  ٌَ اَل أَبُو ُم َٗ بُُط ُُِسَوّة َو َيِْشَ َٓ ّة  ًَٔظيَّ ّة َوىَِيبُٔذُظ  ًَٔظيَّ بُُط  َيِْشَ َٓ َٓ بُطُ ىََضاّراِو َلِيَّل   َيِْشَ

ت ہ، اؾ اوملنینم 
م

 

عن س

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعاولادحنب زاید، اقمص اوحؽ، انبہن تنب سیدی

ر رکںیت۔ انچہچن دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی زیکشمہ ںیم ذیبن ایت



 

 

مہ یھٹم رھب وھچارے ای شمشک ےل رک اس ںیم ڈاؽ دںیتی رھپ اس ںیم اپین ڈاؽ دںیتی۔ حبص وک وگھبںیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اشؾ وک ونش رفامےت افر اشؾ وک وگھبںیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص وک ونش رفامےت۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک رات وک 

 ںیت وت دؿ وک ونش رفامےت افر دؿ وک وگھبںیت وت رات وک ونش رفامےت۔وگھب

ت ہ، اؾ  :  رافی
م

 

عن س

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعاولادحنب زاید، اقمص اوحؽ، انبہن تنب سیدی

 اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن انبان افر انیپ
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 ابوَکیب، اسناًيل بً ػبيح، ابی ارسائيل ابی ًنزبہزانی، حرضت ابً ًباض :  راوی

 ُ ثََيا أَب اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔی ًَُنَز اِلَبِضَزانٔیِّ  ًَ ائٔيَل  ًِ أَبٔی إرِٔسَ ًَ ًٔ َػبٔيٕح  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ یِٕب  ٌَ یُِيَبُذ لَٔزُسؤل و َُکَ کَا

 َٓ الَٔث  َس َواِلَيِوَو الثَّ َِ بُُط یَِوَمُط َذلَٔک َواِل ََٓيِْشَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َٙ اهَّللٔ َػل أُصِزٔی َٓ طُ أَِو أََمَز بٔطٔ  َٗ ٌِ بَقَٔی ٔمِيُط َطِيْئ أَصَِزا ٔ  إ

اوبرکبی، اامسلیع نب حیبص، ایب ارسالیئ ایب رمعرہباین، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل 

اےلگ رفز افر رسیتے رفز اس ےک دعب ارگ ھچک چب ریتہ وت آپ ذیبن ایتر یک اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رفز ونش رفامےت۔ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد اہب دےتی ای اہبےن اک مکح رفامےت افر فہ اہب دی اجیت۔

 اوبرکبی، اامسلیع نب حیبص، ایب ارسالیئ ایب رمعرہباین، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذیبن انبان افر انیپ
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 محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ابوًواىہ، ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل :  راوی

ًَبِ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًََواىََة  ثََيا أَبُو  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ٌَ یُِيَبُذ  ٔس اِلَنلٔٔک بِ کَا

 ٕ ًِ حَٔحاَرة َه فٔی َتِوٕر ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل

ہن، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعا

 ےیل رھتپ ےک ایپہل ںیم ذیبن ایتر یک اجیت۔

 دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رشاب ےک ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن
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 بوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً بْش، محنسبً ًنز، ا :  راوی

ثََيا أَبُو َس  ًٔ ًَُنَز َوَحسَّ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل ىََهی َرُسوُل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َلَنَة 

 ٌِ َ َه أ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اْو اهَّللٔ َػل اَل کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ َٗ بَّأئ َواِلَحِيَتَنةٔ َو ٔت َوالسُّ َّٓ ٔ َواِلُنزَ  یُِيَبَذ فٔی اليَّ٘ٔير

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحمنب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

نت افر دکف ےک ربنت افر زبس رف ین ربنت ںیم ذیبن ایتر رکےن ےس عنم ایک افر ااشد رفامای رہ ہشن آفر ےن ڑکلی ےک ربنت افر کل دشہ رب

 زیچ رحاؾ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحمنب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن

     283    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً رمح، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

يِ  ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌِ َحسَّ َه أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ُث بِ

 َٔ َّٓٔت َواِلَْقِ  یُِيَبَذ فٔی اِلُنزَ

ہ ےک ربنت ںیم ذیبن دمحمنب رحم، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کل دشہ افر دکف

 ایتر رکےن ےس عنم رفامای۔

 دمحمنب رحم، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن

     284    حسیث                               سوو جلس  :  جلس



 

 

 نرص بً ًلی ، مثىي بً سٌيس، ابی متوکل، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ٌٔيٕس الِ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِّٔل  ًِ أَبٔی اِلُنَتَوک ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس َّي بِ ًِ اِلُنَثى ًَ ثََيا أَبٔی  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ دُ َحسَّ َٗ ِسرٔیِّ 

 ٔ بَّأئ َواليَّ٘ٔير ٔب فٔی اِلَحِيَتٔه َوالسُّ ِ ًِ الْشُّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

رصن نب یلع ، ینثم نب دیعس، ایب وتملک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زبس 

  ربنت افر دکف ےک ربنت افر ڑکلی ےک ربنت ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای۔رف ین

 رصن نب یلع ، ینثم نب دیعس، ایب وتملک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اب ےک ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک اممتعنرش

     285    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًباض بً ًبسالٌويه ًيبری، طبابہ، طٌبہ، بٜير بً ًلاء، حرضت ًبسالزحنً بً يٌنز رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ الِ   ًُ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا أَبُو برَِکٕ َواِل ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًََلإئ   ًٔ ٔ بِ َٜيِر ُ ًِ ب ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا َطَبابَُة  اََل َحسَّ َٗ ِيبَرٔیُّ  ٌَ ٔوئه اِل ٌَ

بَّأئ َواِلَحِيَتٔه  ًِ السُّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َنَز  ٌِ ًٔ َي  بِ

ابشہب، ہبعش، ریکب نب اطعء، رضحت دبعارلنمح نب رمعی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب، ابعس نب دبعامیظعل ربنعی،

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دکف ےک ربنت افر زبس رف ین ربنت ےس عنم رفامای

 ہلل ہنعاوبرکب، ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، ابشہب، ہبعش، ریکب نب اطعء، رضحت دبعارلنمح نب رمعی ریض ا :  رافی

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

  



 

 

 اؿ ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک ااجزت اک ایبؿ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک ااجزت اک ایبؿ

     286    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالحنيسبً بياٌ واسلي، اسحٙ بً یوسٕ، شیک، سناک، ٗاسه بً مدينزہ، حرضت بزیسہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 َ٘ ًِ اِل ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ  َٕ ًُ یُوُس ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ٌٕ اِلَوأسٔليُّ َحسَّ ًُ بََيا ِبُس اِلَحنٔيسٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ ُمَدِينَٔزةَ َحسَّ ًِ  أسٔه بِ ًَ

ًِ اِْلَِؤًَئة  ًَ ِيُت ىََضِيُتُِٜه  ُٛ اَل  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  اىِتَبُٔذوا ٓٔيطٔ َواِجتَئبُوا کُلَّ ُمِشرٔکٕ ابِ َٓ 

ر ہ، رضحت رب
 م
ب

 

خ
م

دیہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل دبعابدیمح نب ایبؿ فایطس، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، امسک، اقمس نب 

ہشن ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن ںیہمت اؿ ربونتں )ںیم ذیبن انبےن( ےس عنم ایک اھت۔ اب مت اؿ ںیم ذیبن انب  ےتک وہ نکیل رہ 

 آفر زیچ ےس ےتچب رانہ۔

ر ہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنعدبعابدیمحنب ایبؿ فایطس، ا،قح نب ویفس، رشکی، امسک، اقمس :  رافی
 م
ب

 

خ
م

  نب 

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ربونتں ںیم ذیبن انبےن یک ااجزت اک ایبؿ

     287    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یوىص بً ًبساَلًلی، ًبساهَّلل بً وہب، ابً جزیخ، ایوب بً ہانی، مرسوٚ بً اجساَ، حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل  :  ویرا

 ًيہ



 

 

 ًٔ ًِ أَیُّوَب بِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا ابِ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ثََيا یُوىُُص بِ ٚٔ  َحسَّ و ًِ َمرِسُ ًَ َٔ  َصاىٕٔئ  ًٔ اِْلَِجَس بِ

 َ ًِ ىَبٔئذ اِْل ًَ ِيُت ىََضِيُتُِٜه  ُٛ ِّی  ٔن اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٕ أَ وز ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ُو ًَ ًَاّئ ََل یَُْحِّ ٔ ٌَّ و ٔ ِؤًَئة أَََل َوإ

اْو   َطِيّئا کُلُّ ُمِشرٔکٕ رَحَ

، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ نب ادجاع، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت اؿ ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم ایک اھت۔ اید روھک! وکیئ ربنت یسک

 زیچ وک رحاؾ ںیہن رکاتکس۔ رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، اویب نب اہین، رسمفؼ نب ادجاع، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےکٹم ںیم ذیبن انبان

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  انبانےکٹم ںیم ذیبن

     288    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویس بً سٌيس، مٌتنز بً سلامیٌ، رميتہ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ ثَِتىٔي ُرَمِيَثُة  ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َتنٔزُ بِ ٌِ ثََيا اِلُن ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ُ  َحسَّ حٔز ٌِ اَلِت أََت َٗ ََّضا  ًَّ  ًَائَٔظَة أَى ُٛ إِٔحَسا

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اّئ ثُهَّ  َ٘ ًِ ٔجِلٔس أُِؿٔحيَّتَٔضا ٔس ًَاوٕ ٔم دَٔذ کُلَّ  ٌِ َتتَّ َذا أَ َٛ ٌِ یُِيَبَذ فٔی اِلَحزِّ َوفٔی  َه أَ لَّ

َذا إَٔلَّ اِلَدلَّ  َٛ  َوفٔی 

نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، رہتیم، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ وعرت اس ابت ےس اعزج ےہ ہک رہ اسؽ  وسدی

اینپ رقابین یک اھکؽ ےس زیکشمہ انب ایل رکے؟ رھپ رفامےن ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یٹم ےک ربنت ںیم افر اےسی 



 

 

  ذیبن انبےن ےس عنم رفامای اہتبل رسہک انبےن یک ااجزت دی۔اےسی ربنت ںیم

 وسدی نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، رہتیم، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 انبانےکٹم ںیم ذیبن 

     289    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسحٙ بً موسٰي خلیم، وليسبً مشله، اوزاعی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ ُموَسي اِلَدِلیٔمُّ َحسَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ٌِ یُِيَبَذ فٔی اِلحَٔزارٔ  َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  صَُزیَِزَة 

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ااحسؼ نب ومٰیس یمطخ، فدیلنب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن یٹم ےک وکٹمں ںیم ذیبن ایتر رکےن ےس )یتخس ےس( عنم رفامای۔

 ا،قح نب ومٰیس یمطخ، فدیلنب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ےکٹم ںیم ذیبن انبان

     290    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 حرضت ابوہزیزہمحاہسبً موسٰي، وليس، ػسٗہ ابی مٌاویہ، زیسبً واٗس، خالسبً ًبساهَّلل ،  :  راوی

ًِ َخالٔسٔ  ًَ ًٔ َوإٗٔس  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ اؤیََة  ٌَ َة أَبٔی ُم َٗ ًِ َػَس ًَ ثََيا اِلَولٔيُس  ًُ ُموَسي َحسَّ ثََيا ُمَحاصُٔس بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ بِ

ٕ یَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔيبٔئذ َجزٓ َّی اهَّللُ  ُتَٔی الئَّييُّ َػل اَل أ ًُ بٔاهَّللٔ َٗ ًِ ََل یُِؤٔم اُب َم ٌَّ َصَذا َشَ ٔ إ َٓ ِب بَٔضَذا اِلَحائَٔم  اَل ارِضٔ َ٘ َٓ ئعُّ 

 ٔ َٔ ِْ  َواِلَيِوؤ ا

اجمدہنب ومیس، فدیل، دصہق ایب اعمفہی، زدینب فادق، اخدلنب دبعاہلل ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

یئ وج وجش امر ریہ ؟یھ )اھجگ لکن ریہ ؟یھ(۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس دویار رپ امردف ویکہکن اپس ڑھگے یک ذیبن آ

 ہی اس صخش اک رشمفب ےہ وج اہلل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ ہن راتھک وہ۔

 ہاجمدہنب ومٰیس، فدیل، دصہق ایب اعمفہی، زدینب فادق، اخدلنب دبعاہلل ، رضحت اوبرہری :  رافی

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

  

 ربنت وک ڈاھپن دانی اچےیہ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت وک ڈاھپن دانی اچےیہ

     291    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٌس، حرضت ابوہزیزہ ، ابوسٌيس، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہمحنسبً رمح، ليث بً س :  راوی

 ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل

 َُ اَل  َٗ َّطُ  َه أَى اّئ َوَسلَّ َ٘ ٌَ ََل َیُحلُّ ٔس ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ وا اِلَباَب  ُ٘ ٔ اَد َوأَُِل َ ٔٔئُوا الرسِّ ِ اَئ َوأَك َ٘ وا الشِّ ُٛ وا اِْلٔىَاَئ َوأَِو َتُح بَابّا  لُّ ِٔ َوََل َي

ًَلَی إٔىَائٔطٔ ًُوّزا َویَِذَُکَ  زَُق  ٌِ ٌِ َي ِه إَٔلَّ أَ ُٛ ٌِ َلِه یَحِٔس أََحُس ٔ إ َٓ ُٕ إٔىَاّئ  ًَلَی  َوََل َیِٜٔظ ُو  َة ُترِضٔ َ٘ َُٔوِئش ٌَّ اِل ٔ إ َٓ ِل  ٌَ ِٔ ِلَي َٓ اِسَه اهَّللٔ 



 

 

 أَصِٔل اِلبَِئت بَِيَتُضِه 

دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، رضحت اوبرہریہ ، اوبدیعس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

نت ڈاھپن دای رکف افر کشم اک ہنم دنب رک دای رکف، رچاغ لگ رک دای رکف افر درفازہ دنب رک ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )وسےت فتق( رب

دای رکف اس ےیل ہک ناطیؿ کشم ںیہن وھکاتل، ہن درفازہ وھکاتل ےہ، ہن ربنت وھکاتل ےہ افر ںیہمت وکیئ زیچش ڈاھےنپن ےک ےیل ہن ےلم وت 

ربنت ےک افرپ رعاض رھک دے )افر رچاغ اس ےیل یھب لگ رک دانی اچےیہ ہک( وچایہ  ا ان یہ رک ےل ہک اہلل اک انؾ ےل رک اکی ڑکلی وک

 ولوگں ےک رھگ الج ڈایتل ےہ۔

 دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، رضحت اوبرہریہ ، اوبدیعس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت وک ڈاھپن دانی اچےیہ

     292    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالحنيسبً بياٌ واسلي، خالسبً ًبساهَّلل، سہيل ، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٕ اِلَوأسٔليُّ  ًُ بََيا ِبُس اِلَحنٔئس بِ ًَ ثََيا  اَل أََمَزىَا َرُسوُل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ ثََيا َخالُٔس بِ َحسَّ

أئ اِْلٔىَائٔ  َٔ ِٛ ٔ أئ َوإ َ٘ ٔلَئة اِْلٔىَأئ َوإٔیکَأئ الشِّ ِِ َه بَٔت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 اہلل، لیہس ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ )رھبا وہا( دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس، اخدلنب دبع

 ربنت ڈاھےنپن، زیکشمہ )اک ہنم( ابدنےنھ افر )اخیل ربنت( ااٹل رےنھک اک مکح رفامای۔

 دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس، اخدلنب دبعاہلل، لیہس ، اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت وک ڈاھپن دانی اچےیہ
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او النوميين سيسہ ًائظہ  ًؼنہ بً ٓـل، رحامی بً ًنارہ بً ابی حٔؼہ، رحیع بً َیت، ابً ابی مليٜہ، :  راوی

 ػسي٘ہ

یٕت أَ  ِّ َٔ  ًُ یُع بِ ثََيا رَحٔ َِٔؼَة َحسَّ ًٔ أَبٔی َح ًُ ًَُناَرَة بِ مٔیُّ بِ ثََيا رَحَ ٔل َحسَّ ـِ َٔ ًُ اِل ثََيا ًِٔؼَنُة بِ ًِ َحسَّ ًَ ََٜة  ًُ أَبٔی ُمَلِي ىَِبأَىَا ابِ

َّی اهَّللُ ٍُ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ِيُت أََؿ ُٛ اَلِت  َٗ َزّة إٔىَاّئ لَٔلُضورٔظٔ َوإٔىَاّئ لٔٔشَواٛٔطٔ ًَائَٔظَة  ًِ اللَِّئل ُمَدنَّ َه ثَََلثََة آىَٔيٕة ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ابٔطٔ   َوإٔىَاّئ لَْٔشَ

ت کہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی رفامیت ںیہ ہک ںیم رات 
مل
ہمصع نب لضف، رحایم نب امعرہ نب ایب ہصفح، رحشی نب رختی، انب ایب 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ربنت ڈاھپن رک ریتھک ؟یھ اکی اہطرت ) ااجنتسء )ےک ےیل( دفرسا وسماک )فوض( ےک وک ر

 ےیل افر رسیتا )اپین( ےنیپ ےک ےیل۔

ت کہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی :  رافی
مل
 ہمصع نب لضف، رحایم نب امعرہ نب ایب ہصفح، رحشی نب رختی، انب ایب 

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

  

 اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ

     294    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

، زیسبً ًبساهَّلل بً ًنز، ًبساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً بً ابی برک، او محنسبً رمح، ليث بً سٌس، ىآٍ :  راوی

 النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

 ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًٔ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن

ٌَّ الَّ  ٔ اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ََّضا أَِخبََرِتُط  ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَى ًَ ََّنا یَُحزِٔجزُ أَبٔی برَِکٕ  ةٔ إٔى َـّ ٔٔ ُب فٔی إٔىَأئ اِل ٔذی َيِْشَ

 فٔی بَِلئطٔ ىَاَر َجَضيََّه 

، انعف، زدینب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض دمحمنب رحم، ثیل نب دعس

اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اچدنی ےک ربنت ںیم ےئپ فہ اےنپ ٹیپ ںیم 

 ۔دفزخ یک آگ اٹغ ٹغ رھب راہ ےہ

دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، انعف، زدینب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ  :  رافی

 ہملس ریض اہلل اہنع

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

  

 ؿرشمفابت اک ایب :   ابب

 اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ
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محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ابوًواىہ، ابی بْش، محاہس، ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی، حرضت حذئہ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ

ًٔ أَبٔی الظَّ  ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َلِيلَی َحسَّ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ أَبٔی بِْٔشٕ  ًَ ًََواىََة  ثََيا أَبُو  َوارٔٔب َحسَّ

َـّ  ٔٔ َصٔب َواِل ٔب فٔی آىَٔيةٔ الذَّ ِ ًِ الْشُّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي اَل هَٔی لَ ًَ َٗ ىَِيا َوهَٔی ٔة َو ُضِه فٔی السُّ



 

 

 ٔ ة َ َٔ ِْ  َلُِٜه فٔی ا

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، ایب رشب، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

این ںیم اکرففں ےک ےیل ںیہ افر اہمترے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای۔ ہی د

 ےیل آرخت ںیم وہں ےگ۔

 دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، ایب رشب، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ
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ابوبرک بً ابی طيبہ، ُيسر، طٌبہ، سٌسبً ابزاہيه، ىآٍ، امزاةبً ًنز، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہا

 ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ اِمَزأَةٔ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ًِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ ًَائَٔظَة 

 ٔ ََّنا یَُحزِٔجزُ ف َٜأَى َٓ ٕة  َـّ ٔ َب فٔی إٔىَأئ ٓ ًِ َشٔ اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ی بَِلئطٔ ىَاَر َجَضيََّه َرُسؤل اهَّللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دعسنب اربامیہ، انعف، ارماةنب رمع، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک 

 اڈنلی راہ ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اچدنی ےک ربنت ںیم ےئپ فہ وگای اےنپ ٹیپ ںیم دفزخ یک آگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دعسنب اربامیہ، انعف، ارماةنب رمع، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 نیت اسسن ںیم انیپ

  ایبؿرشمفابت اک :   ابب

 نیت اسسن ںیم انیپ

     297    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابً مہسی، رعوہ بً ثابت انؼاری، ثنامہ بً حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

ثَيَ  ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ثََيا ابِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَىَٕص َحسَّ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ًِ ثَُناَمَة بِ ًَ ًُ ثَابٕٔت اِْلَِنَؼارٔیُّ  ًَزَِرةُ بِ ا 

َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًََه أَىَْص أَ ُص فٔی اِْلٔىَأئ ثَََلثّا َوَز َّٔ ٌَ یَتََي َُّط کَا ُص فٔی اِْلٔىَأئ ثَََلثّاأَى َّٔ  ٌَ یَتََي

 نب ایب ہبیش، انب دہمی، رعفہ نب اثتب ااصنری، ہماہم نب رضحت اسن ریض اہلل ہنع اکی )درایمہن( ربنت نیت اسسن ںیم اوبرکب

 ےتیپ ےھت افر رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربنت )ںیم ےنیپ( ںیم نیت ابر اسسن ےتیل ےھت۔

 رعفہ نب اثتب ااصنری، ہماہم نب رضحت اسن ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب دہمی،  :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 نیت اسسن ںیم انیپ

     298    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 و بً ًنار، محنس بً ػباح، مزواٌ بً مٌاویہ، رطسیً بً َکیب، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہناہظا :  راوی

ثََيا رِٔطٔسی  اؤَیَة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ یِٕب  ًُ َُکَ ًُ بِ



 

 

بَّ  ًَ  ًٔ َص ٓٔيطٔ َمزََّتئِن ابِ َّٔ َٓتََي َب  َه َشٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل  إض أَ

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، رمفاؿ نب اعمفہی، ردشنی نب رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 درایمؿ ںیم دف ابر اسسن ایل۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ زیچ ونش رفامیئ وت 

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، رمفاؿ نب اعمفہی، ردشنی نب رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 زیکشمفں اک ہنم اٹل رک انیپ

 اک ایبؿ رشمفابت :   ابب

 زیکشمفں اک ہنم اٹل رک انیپ

     299    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنسبً ًنزو بً رسح، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًتبہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہ

 ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َوصِٕب  ثََيا ابِ ٔح َحسَّ

ٌِ يُ ًِ اِختَٔيأث اِْلَِسَ٘ٔئة أَ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس َب ٔم َِٓواصَٔضا ِْشَ  أَ

ادمحنب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زیکشمفں وک اٹل رک اس ےک ہنم ےس )ہنم اگل رک( ےنیپ ےس عنم رفامای۔

 نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعادمحنب رمعف  :  رافی

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

  



 

 

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 زیکشمفں اک ہنم اٹل رک انیپ

     300    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ابوًامز، رمٌہ بً ػالح سلنہ بً وہزاو، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

 ًَ ًٔ َوصَِزاَو  ًِ َسَلَنَة بِ ًَ ًُ َػالٕٔح  ُة بِ ٌَ ثََيا َزِم ٕ َحسَّ ًَأمز ثََيا أَبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ

َس َما ىََهی  ٌِ ٌَّ َرُجَّل َب ٔ ًِ اِختَٔيأث اِْلَِسَ٘ٔئة َوإ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َلِيطٔ َٗ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ائٕ  َ٘ ٔیَی ٔس ِئل إ ًِ اللَّ اَو ٔم َٗ ًِ َذلَٔک  ًَ َه  ْة  َوَسلَّ َلِيطٔ ٔمِيُط َحيَّ ًَ َجِت  َُخَ َٓ اِختََيَثطُ  َٓ 

دمحمنب اشبر، اوباعرم، رہعم نب اصحل ہملس نب فرہاؾ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ہیلع فآہل فملس ےن ااسی رکےن ےس عنم فآہل فملس ےن زیکشمہ اٹل رک اس ےک ہنم ےس ےنیپ ےس عنم رفامای افر بج روسؽ اہلل یلص اہلل

رفام دای اس ےک دعب )اکی رمہبت( رات ںیم اکی رمد زیکشمہ ےک اپس ڑھکا وہا افر اےس اٹل رک اپین ےنیپ اگل وت زیکشمہ ںیم ےس اکی 

 اسپن الکن۔

 امہنع دمحمنب اشبر، اوباعرم، رہعم نب اصحل ہملس نب فرہاؾ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل :  رافی

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

  

 زیکشمہ وک ہنم اگل رک انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 زیکشمہ وک ہنم اگل رک انیپ

     301    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 اٖ، ًبسالوارث بً سٌيس، ایوب، ًرکمہ ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہبْش بً ہَلل ػو :  راوی

ًِ أَبٔی ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ًَِبُس اِلَوارٔٔث بِ ثََيا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ًُ صََٔلٕل الؼَّ ثََيا بِْٔشُ بِ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ صَُزیَِزَة 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ائٔ َػل َ٘ ًِ فٔی الشِّ ٔب ٔم ِ ًِ الْشُّ ًَ َه   لَّ

رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، رکعہم ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن زیکشمہ وک ہنم اگل رک ےنیپ ےس عنم رفامای۔

 اویب، رکعہم ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 زیکشمہ وک ہنم اگل رک انیپ

     302    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً خلٕ ابوبْش، یزیسبً زریٍ، خالسحذاء، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنابرک ب :  راوی

 ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ اُئ  ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا یَزٔیُس بِ ٕٕ أَبُو بِْٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ

ًَلَ  َّی اهَّللُ  ائٔ َػل َ٘ ٔه الشِّ َٓ  ًِ َب ٔم ٌِ ُيِْشَ َ َه ىََهی أ  ِيطٔ َوَسلَّ

رکب نب فلخ اوبرشب، سیدینب زرعی، اخدلذحاء، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن کشم وک ہنم اگل رک ےنیپ ےس عنم رفامای۔

 نب زرعی، اخدلذحاء، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنعرکب نب فلخ اوبرشب، سیدی :  رافی

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

  



 

 

 ڑھکے وہ رک انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک انیپ

     303    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًلی بً مشہز، ًاػه، طٌبہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

اَل َس  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ِيُت الئَّييَّ َػل َ٘

َل  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ٌَ َٓ َٕ بٔاهَّللٔ َما  َحَل َٓ َمَة  ٌٔرِکٔ ٔ ُت َذلَٔک ل ََٓذََکِ ائّٔنا  َٗ َب  ََْٓشٔ ًِ َزِمزََو   ٔم

وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص، ہبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 ڑھکے ڑھکے یہ یپ ایل۔ اامؾ یبعش رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رکعہم ےس ہی دحثی ززمؾ الپای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ذرک یک وت اوہنں ےن ًافلح اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی ںیہن ایک۔

 وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص، ہبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک انیپ

     304    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

اریہ رضي اهَّلل محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، یزیسبً یزیسبً جابز، ًبسالزحنً بً ابی ًنزہ، حرضت ٛبظہ انؼ :  راوی

 ًيہا



 

 

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  ٕ ًٔ َجابٔز ًٔ َیزٔیَس بِ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُس ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ةٕ َحسَّ ًِ َجسَّ ًَ ِنَزَة  ًَ ًٔ أَبٔی  ًٔ بِ  الزَِّحَن

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ ِبَظُة اِْلَِنَؼارٔیَُّة أَ َٛ اُل َلَضا  َ٘ َب ٔمِيَضا َلُط ُي ََْٓشٔ ْة  َ٘ لَّ ٌَ بَْة ُم َلِيَضا َؤًِيَسَصا ْٔقِ ًَ َه َزَخَل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٍٔ فٔی َرُسؤل اهَّللٔ َػل َة َمِؤؿ َٛ بَةٔ َتبَِتغٔی بََز َه اِلْٔقِ َٓ ِت  ٌَ َل َ٘ َٓ ائْٔه  َٗ  َوصَُو 

، سیدینب سیدینب اجرب، دبعارلنمح نب ایب رمعہ، رضحت ہشبک ااصنرہی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اہں رشتفی الےئ۔ اؿ ےک اپس زیکشمہ کٹل راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہ اک ہنم اکٹ ایل۔ سج ہگج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہنم کرارک ڑھکے ڑھکے اےس ہنم اگل رک یپ ایل وت اوہنں ےن زیکشم

 اگل اھت۔ اس ےس ربتک احلص رکےن ےک ےیل۔

 دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، سیدینب سیدینب اجرب، دبعارلنمح نب ایب رمعہ، رضحت ہشبک ااصنرہی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک انیپ
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 حنيسبً مشٌسہ، بْش بً مٔـل، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا حَُنِيُس بِ ٌَّ َرُسوَل اهَّللَٔحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ َسَة َحسَّ ٌَ َّی َمِش  َػل

ائّٔنا َٗ ٔب  ِ ًِ الْشُّ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََهی   اهَّللُ 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دیمحنب دعسمہ، رشب نب لضفم، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس

 ڑھکے ڑھکے ےنیپ ےس عنم رفامای۔

 دیمحنب دعسمہ، رشب نب لضفم، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 زیچ ےئپ وت اےنپ دعب داںیئ رطػ فاےل وک دے افر فہ یھب دعب ںیم داںیئ فاےل وک دے۔بج سلجم ںیم وکیئ 

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 بج سلجم ںیم وکیئ زیچ ےئپ وت اےنپ دعب داںیئ رطػ فاےل وک دے افر فہ یھب دعب ںیم داںیئ فاےل وک دے۔
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 ہظاو بً ًنار، مالک بً اىص، زہزی، حرضت اىص بً مالک :  راوی

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ  َ ًٔ َمالٕٔک أ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ أَىَٕص  ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ُتَٔی َحسَّ َه أ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ِس ٔطيَب بَٔنا َٗ َٓابَٔلبَٕن   ًُ اَل اِْلَیَِن َٗ ابٔیَّ َو ًَِلي اِْلرَِعَ َب ثُهَّ أَ َْشٔ َٓ ٔ أَبُو برَِکٕ  ًِ َيَشارٔظ ًَ ابٔیٌّ َو ًِ َینٔيئطٔ أرَِعَ ًَ ًُ ٕئ َو  ِْلَیَِن

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اپین الم وہا 

فدھ آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داںیئ اجبن اکی داہییت اھٹیب اھت افر ابںیئ اجبن اوبرکب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن د

 )دفدھ( ےنیپ ےک دعب داہییت وک دے دای افر رفامای ےلہپ داںیئ رطػ فاےل وک دانی اچےیہ افر رفامای ےلہپ داںیئ رطػ فاےل وک دانی اچےیہ

  یھب اےنپ داںیئ رطػ فاےل وک یہ دانی اچےیہ۔افر اےس

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  رطػ فاےل وک دے افر فہ یھب دعب ںیم داںیئ فاےل وک دے۔بج سلجم ںیم وکیئ زیچ ےئپ وت اےنپ دعب داںیئ
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 ہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، ابً جزیخ، ابً طہاب، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل ، حرضت ابً ًباض :  راوی

 ٔ ثََيا إ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ِسَن

 ًِ ًَ ًَبَّإض َو  ًُ ًِ َینٔيئطٔ ابِ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔلبَٕن َو َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل أ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ٔ َخا ابِ اَل َيَشارٔظ َ٘ َٓ ًُ اِلَولٔئس  لُٔس بِ

ًَبَّإض   ًُ اَل ابِ َٗ ٌِ أَِسقَٔی َخالّٔسا  ٌُ یٔی أَ ًَبَّإض أََتأَِذ  ًٔ َه َٔلبِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌِ أُوثَٔز بُٔشِؤرٔ َرُسؤل  َرُسوُل اهَّللٔ َػل َما أُحٔبُّ أَ

ٔسي أَحَ  ِٔ ًَلَی َن َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َب َخالْٔس اهَّللٔ َػل َب َوَشٔ َْشٔ َٓ ًَبَّإض   ًُ أََخَذ ابِ َٓ  ّسا 

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اجبن ںیم اھت افر ابںیئ اجبن اخدل نب فدیل  ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دفدھ ک ش ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داںیئ

ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )وخد ونش رفامےن ےک دعب( ھجم ےس رفامای مت ےھجم ااجزت دف ےگ ہک ںیم )ےلہپ( اخدل وک 

 حیج دانی افر ااثیر رکان دنسپ  یہ رکات۔ الپؤں ؟ ںیم ےن رعض ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وجےھٹ ںیم ںیم اےنپ افرپ یسک وک رت

 (انچہچن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ےل رک ےلہپ ایپ۔ اس ےک دعب اخدل ریض اہلل ہنع ےن ایپ )احالہکن اس فتق انب ابعس مک نس ےھت

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ربنت ںیم اسسن انیل

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم اسسن انیل
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 بسالٌزیزبً محنس، حارث بً ابی ذباب، ابوہزیزہابوبرک بً ابی طيبہ، زاؤز بً ًبساهَّلل ً :  راوی

 ًِ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ ثََيا َزاُوزُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ طٔ  َحسَّ ًَنِّ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی ذُبَإب  اِلَحارٔٔث بِ



 

 

اَل َرُسوُل ا َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  وزَ ًَ ٌُ ٌِ َي إَٔذا أََراَز أَ َٓ ِص فٔی اِْلٔىَأئ  َّٔ ََل یَتََي َٓ ِه  ُٛ َب أََحُس َه إَٔذا َشٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   هَّللٔ َػل

ٌَ یُزٔیُس  ٌِ کَا ٔ ِس إ ٌُ ِليَُيحِّ اِْلٔىَاَئ ثُهَّ لَٔي َٓ 

اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، داؤد نب دبعاہلل دبعازعلسینب دمحم، احرث نب ایب ذابب، 

 اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ےئپ وت ربنت ںیم اسسن ہن ےیل )اسسن ےنیل ےک دعب( دفابرہ انیپ اچاتہ وہ وت ربنت وک )ہنم ےس( اگل رک

 ےک )اسسن ےل( رھپ اچےہ وت دفابرہ یپ ےل ۔

 دبعاہلل دبعازعلسینب دمحم، احرث نب ایب ذابب، اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، داؤد نب :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم اسسن انیل
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 برک بً خلٕ، ابوبْش، یزیس بً زریٍ، خالسحذاء، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ًِ ابِ  ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ  ٍٕ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ ٕٕ أَبُو بِْٔشٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ اَل ىََهی َرُسوُل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ

َّی اهَّللُ  ٔص فٔی اِْلٔىَائٔ اهَّللٔ َػل ُّٔ ََّي ًِ الت ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

رکب نب فلخ، اوبرشب، سیدی نب زرعی، اخدلذحاء، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن ربنت ںیم اسسن ےنیل ےس عنم رفامای۔

 زرعی، اخدلذحاء، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رکب نب فلخ، اوبرشب، سیدی نب :  رافی

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

  



 

 

 رشمفب ںیم وھپانکن

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشمفب ںیم وھپانکن
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 ابوبرک بً خَلز باہلی، سٔياٌ ، ًبسالرکیه، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ یٔه  ًَِبٔس اِلرَکٔ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس زٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحسَّ ًُ َخَلَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ بَّإض 

ًَلَ  َذ فٔی اِْلٔىَائٔ اهَّللُ  َٔ ٌِ یُِي  ِيطٔ َوَسلََّه أَ

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ایفسؿ ، دبعارکلمی، رکعہم، رضحت انب ابعرفسامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنت ںیم 

 وھپےنکن ےس عنم رفامای۔

 ساوبرکب نب الخد ابیلہ، ایفسؿ ، دبعارکلمی، رکعہم، رضحت انب ابع :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 رشمفب ںیم وھپانکن

     311    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یه، ًرکمہ، حرضت ابً ًباضابوَکیب، ًبسالزحيه بً ًبسالزحنً محاربی، شیک، ًبسالرک :  راوی

ًَِبسٔ اِلرَکٔ   ًِ ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ  ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ یٔه 



 

 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َلِه یَُٜ َٗ أب ًَبَّإض  َ
ُُٔذ فٔی الْشَّ  َه یَِي

اوبرکبی، دبعارلمیح نب دبعارلنمح احمریب، رشکی، دبعارکلمی، رکعہم، رضحت انب ابعس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےنیپ یک زیچ ںیم ہن وھپےتکن ےھت۔

 رکعہم، رضحت انب ابعس اوبرکبی، دبعارلمیح نب دبعارلنمح احمریب، رشکی، دبعارکلمی، :  رافی

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

  

 ولچ ےس ہنم اگل رک انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ولچ ےس ہنم اگل رک انیپ

     312    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً مؼفی، حنصي، ب٘يہ، مشله بً ًبساهَّلل ، زیازبً ًبساهَّلل ، ًاػه بً محنس بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنزمحنسب :  راوی

 ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ ُة  ثََيا َب٘ٔيَّ َّی اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ًُ اِلُنَؼف ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ سٔ َحسَّ ًٔ ُمَحنَّ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ِبٔس اهَّللٔ 

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  اَل ىََضاىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ ًٔ َزیِٔس بِ ًَلَی بُُلوىَٔيا َوصَُو بِ َب  ٌِ َنِْشَ َه أَ َوَسلَّ

ِّ أَ  اَل ََل َیَل َٗ ٔ َو َٖ بٔاِلَئس اِلَواحَٔسة ٔ تَر ِِ ٌِ َن َُ َوىََضاىَا أَ ُب اِلرَکِ َنا َيِْشَ َٛ  ٔ ِب بٔاِلَئس اِلَواحَٔسة ُّ اِلکَِلُب َوََل َيِْشَ َنا یََل َٛ ِه  ُٛ َحُس

 ٌَ ٌِ یَُٜو طُ إَٔلَّ أَ َٛ َّي یَُْحِّ ًِ إٔىَإئ َحً ِب بٔاللَِّئل ٔم َلِيضِٔه َوََل َيِْشَ ًَ ًَ َسدَٔم اهَّللُ  ِوُو الَّٔذی َ٘ ُ اِل َب بَٔئسظٔ َوص ًِ َشٔ ّزا َوَم َو إٔىَاّئ ُمَدنَّ

ًٔ َم  ٌٔطٔ َحَشَيإت َوصَُو إٔىَاُئ ًٔيَسي ابِ َسزٔ أََػابٔ ٌَ َتَب اهَّللُ َلُط بٔ َٛ  ٍَ َواُؿ ًَلَی إٔىَإئ یُزٔیُس التَّ ٔسُر  ِ٘ َح َي ََلو إٔذِ ََرَ ًََلِيضَٔنا الشَّ زَِیَه 

ىَِيا ٍَ السُّ ٕ َصَذا َم ٖٓ ُ اَل أ َ٘ َٓ َسَح  َ٘  اِل

، زایدنب دبعاہلل ، اعمص نب دمحم نب رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحمنب یفصم، یصمح، ہیقب، ملسم نب دبعاہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ٹیپ ےک لب وہ رک ےنیپ ےس عنم ایک ینعی )اجونرفں یک رطح( ہنم اگل رک ےنیپ ےس افر اکی اہھت ےس ولچ 



 

 

ےسی ہنم ہن داال رکے ےسیج اتک ڈااتل ےہ افر ہن یہ اکی اہھت ےس ےئپ سج رطح فہ رھبےن ےس یھب عنم ایک افر رفامای مت ںیم ےس وکیئ یھب ا

 وقؾ )وہید( یتیپ ےہ سج رپ اہلل انراض وہےئ افر رات وک ربنت ںیم الہےئ ریغب ہن ےئپ۔ اال ہی ہک ربنت ڈاکھ وہا وہ افر وج اہھت ےس ےئپ

رط اہلل اعتٰیل اس یک اویلگنں ےک ربارب اس ےک ےیل ایکینں  ےھک اگ افر احالہکن فہ ربنت ےس یپ اتکس ےہ۔ رصػ وت ا ع افر اعزجی یک اخ

 اہھت ٰیسیع اک ربنت انب۔ بج اوہنں ےن ایپہل کنیھپ دای افر رفامای اوسفس ہی یھب داین اک اسامؿ ےہ۔

  نب رمعدمحمنب یفصم، یصمح، ہیقب، ملسم نب دبعاہلل ، زایدنب دبعاہلل ، اعمص نب دمحم نب رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ولچ ےس ہنم اگل رک انیپ

     313    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً سلامیٌ، سٌيس، بً حارث ، حرضت جابز بً ًبساهَّللاحنسبً ميؼور ابوبرک، یوىص بً محنس، ٓليح  :  راوی

ًِ َس  ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َُٓلِيُح بِ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ًُ َمِيُؼوٕر أَبُو برَِکٕ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ٌٔيسٔ بِ

اَل َزَخَل َرُسوُل اهَّللٔ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ اَل َلُط  بِ َ٘ َٓ ًِ اِْلَِنَؼارٔ َوصَُو یَُحوُِّل اِلَناَئ فٔی َحائٔٔلطٔ  ًَلَی َرُجٕل ٔم َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ا َٗ ًَِيا  اِسَ٘ٔيا َوإَٔلَّ ََکَ َٓ  ًٕٓ ٌَ ًِٔيَسَک َماْئ بَاَت فٔی َط ٌِ کَا ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًٕٓ َل ًِٔئسی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َماْئ بَاَت فٔی َط

َل ٔمثِ  ٌَ َٓ َب ثُهَّ  ََْٓشٔ  ًٕٓ ًَلَی َمإئ بَاَت فٔی َط َحَلَب َلطُ َطاّة  َٓ زٔیٔع  ٌَ ٔیَی اِل طُ إ ٌَ َيا َم ِ٘ َٙ َواىَِلَل اىَِلَل َل َذلَٔک بَٔؼاحٔبٔطٔ الَّٔذی َٓ

طُ  ٌَ  َم

ح نب امیلسؿ، دیعس، نب احرث ، رضحت 

فلب 

اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمحنب وصنمر اوبرکب، ویسن نب دمحم، 

فآہل فملس اکی ااصنری صخش ےک اپس رشتفی ےل ےئگ۔ فہ اےنپ ابغ ںیم اپین اگل رےہ ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اگل رک یپ ںیل ےگ۔ ےنہک ےگل ریمے اپس زیکشمہ اؿ ےس رفامای ارگ اہمترے اپس زیکشمہ ںیم رات اک ابیس اپین وہ وت ںیمہ الپؤ، فرہن مہ ہنم 

۔ مہ یھب اؿ ےک اسھت لچ رک رپھچ یک رطػ ےئگ اوہنں ےن زیکشمہ ںیم ےس رات اک ابیس اپین 

ے

ںیم رات اک ابیس اپین ےہ افر لچ دی 



 

 

ےک اس؟یھ ےک اسھت یھب ااسی  ےل رک اس ںیم دفدھ دفاہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونش رفامای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یہ ایک۔

ح نب امیلسؿ، دیعس، نب احرث ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

فلب 

 ادمحنب وصنمر اوبرکب، ویسن نب دمحم، 

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

  

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

  رک انیپولچ ےس ہنم اگل

     314    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 واػل بً ًبسا اَلًلی ، ابً ٓـيل ليث، سٌيسبً ًامز، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

 ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ثََيا ابِ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبسٔ اِْل  ًُ ثََيا َوأػُل بِ ٕة َحسَّ َٛ ًَلَی بٔزِ اَل َمَزِرىَا  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًَأمز

ًِ أُِشلُوا أَیِسٔ  ٜٔ ًُوا َوَل َه ََل َترِکَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َُ ٓٔيَضا  ِلَيا ىرَِکَ ٌَ َح َُّط َلِيَص َٓ إٔى َٓ بُوا ٓٔيَضا  َیُِٜه ثُهَّ اِشَ

ًِ اِليَ   سٔ إٔىَاْئ أَكَِيَب ٔم

فالص نب دبعا االیلع ، انب لیضف ثیل، دیعسنب اعرم، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اکی وحض ےک رقبی ےس 

 زگرے وت مہ اس ںیم ہنم اگل رک ےنیپ ےگل۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہنم اگل رک تم ویپ۔ اہتبل اہھت دوھ رک

 ویکہکن اہھت ےس زایدہ اپزیکہ ربنت وکیئ ںیہن ۔ اہوھتں ےس ویپ

 فالص نب دبعا االیلع ، انب لیضف ثیل، دیعسنب اعرم، رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 زیمابؿ )اسیق( آرخ ںیم ےئپ



 

 

 فابت اک ایبؿرشم :   ابب

 زیمابؿ )اسیق( آرخ ںیم ےئپ

     315    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً ًبسہ، سویس، سٌيس، حنازبً زیس، ثابت بيانی، ًبساهَّلل بً رباح، حرضت ابوٗتازہ رضي اهَّلل ًيہ :  راوی

 ٌٔ ًُ َس ِبَسَة َوُسَویُِس بِ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ َربَإح  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔیِّ  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ يٕس 

بّا صُِه ُشِ ُ َٔ ِوؤ آ َ٘ َه َساقٔی اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َتاَزَة  َٗ 

، اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمحنب دبعہ، وسدی، دیعس، امحدنب زدی

 ( ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وقؾ وک الپےن فاال وخد بس ےس آرخ ںیم ےئپ )ہی ادب ےہ فابج ںیہن

 ح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنعادمحنب دبعہ، وسدی، دیعس، امحدنب زدی، اثتب انبین، دبعاہلل نب راب :  رافی

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

  

 ہشیش ےک ربنت ںیم انیپ

 رشمفابت اک ایبؿ :   ابب

 ہشیش ےک ربنت ںیم انیپ

     316    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنسبً سياٌ ، زیسبً حباب ، ميسل بً ًلی، محنسبً اسحٙ، زہزی، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل حرضت ابً ًباض  :  راوی

 رضي اهَّلل ًيہنا

ًٔ إِٔسحَ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا َمِيَسُل بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ٌٕ َحسَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ ًِ ًُبَِئس  َٙ  ًَ



 

 

 َٗ  ًِ َسْح ٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ُب ٓٔيطٔ اهَّللٔ بِ  َوارٔیَز َيِْشَ

ابعس ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ادمحنب انسؿ ، زدینب ةحب ، دنمؽ نب یلع، دمحمنب ااحسؼ ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب 

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہشیش اک ایپہل اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ےتیپ ےھت۔

 ادمحنب انسؿ ، زدینب ةحب ، دنمؽ نب یلع، دمحمنب ا،قح، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ : ابب

 اہلل ےن وج امیبری یھب ااتری اس اک العج یھب انزؽ رفامای

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےن وج امیبری یھب ااتری اس اک العج یھب انزؽ رفامای
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، زیازبً ًَلٗہ، حرضت اسامہ بً شیک :  راوی

ًِ زٔیَ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ إر  ًَنَّ  ًُ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوصَٔظاُو بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یٕک َحسَّ ًٔ َشٔ ًِ أَُساَمَة بِ ًَ َة  َٗ ًٔ ًََٔل ٔ بِ از

ًََلِيَيا َذا أَ َٛ ْد فٔی  َلِيَيا رَحَ ًَ َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ الئَّييَّ َػل اَب َيِشأَلُو اَل َطضِٔسُت اِْلرَِعَ اَل َلُضِه ًَٔباَز اهَّللٔ  َٗ َ٘ َٓ َذا  َٛ ْد فٔی  رَحَ

 ًِ َد إَٔلَّ َم ٍَ اهَّللُ اِلَْحَ ٌِ ََل  َوَؿ َلِيَيا ُجَياْح أَ ًَ الُوا َیا َرُسوَل اهَّللٔ صَِل  َ٘ َٓ َد  ََٓذاَک الَّٔذی رَحٔ ٔق أَخٔيطٔ َطِيّئا  ًِ رٔعِ تََرَق ٔم ِٗ ا

اّئ إَٔلَّ  َٔ ُط ٔط ٌَ ٍَ َم ٍِ َزاّئ إَٔلَّ َوَؿ ـَ ٌَّ اهَّللَ ُسِبَحاىَُط َلِه َي ٔ إ َٓ اَل َتَساَوِوا ًَٔباَز اهَّللٔ  َٗ الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما َخيِرُ اِلضَ  ىََتَساَوی  َٗ َزَو 

 ًْ ْٙ َحَش اَل ُخلُ َٗ ِبُس  ٌَ ًِٔلَي اِل ُ  َما أ



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زایدنب العہق، رضحت ااسہم نب رشکی رفامےت ںیہ۔ ںیم ےن داھکی داہیت فاےل 

ابت ںیم یھب ںیمہ انگہ وہاگ ؟ اس ابت ںیم یھب ںیمہ انگہ وہاگ؟ آپ یلص اہلل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپ ھ رےہ ںیہ ہک اس 

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای اہلل ےک دنبف! اہلل اعتٰیل ےن یسک ابت ںیم انگہ ںیہن رھک اہتبل اےنپ اھبیئ یک آربفرسیی انگہ ےہ۔ رھپ

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک دنبف! العج ایک رکف ویکہکن اہلل اپک ےن ےنہک ےگل ارگ مہ العج ہن رکںی وت ںیمہ انگہ وہاگ؟ آپ یلص ا

سباھےپ ےک العفہ وج یھب امیبری دیپا یک اس اک العج یھب دیپا رفامای۔ ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسؽ! دنبے وک بس ےس ایھچ زیچ ایک اطع 

 یک یئگ؟ رفامای وخش یقلخ۔

 نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، زایدنب العہق، رضحت ااسہم نب رشکیاوبرکب نب ایب ہبیش، اشہؾ  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےن وج امیبری یھب ااتری اس اک العج یھب انزؽ رفامای
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 محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ابی خزامہ، حرضت ابوخزامہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ أَبٔی خٔزَاَمَة  ًِ ابِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُس ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ُسئَٔل َرُسولُ  َحسَّ َٗ اهَّللٔ  أَبٔی خٔزَاَمَة 

٘ٔيَضا صَِل تَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أََرأَیَِت أَِزؤیَّة ىََتَساَوی بَٔضا َوُرقّی َنِشتَرِقٔی بَٔضا َوتُّقی ىَتَّ َّی اهَّللُ  ًِ َػل اَل هَٔی ٔم َٗ َسرٔ اهَّللٔ َطِيّئا  َٗ  ًِ زُزُّ ٔم

َسرٔ اهَّللٔ  َٗ 

اہم رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب زخاہم، رضحت اوبزخ

  مہ ڑپےتھ ںیہ افر وج رپزیہ )افر اچبؤ یک دتریبںی ، افحتظ فدافع اک اسامؿ( مہ 

  

ایگ ہک نج دفاؤں ےس مہ العج رکےت ںیہ افر وج م

 ہی وخد اہلل یک دقتری اک ہصح ںیہ ۔ا رایر رکےت ںیہ ، ئاتےیئ ہی اہلل یک دقتری وک  اؽ  ےتک ںیہ ؟ رفامای 



 

 

 دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب زخاہم، رضحت اوبزخاہم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رفامایاہلل ےن وج امیبری یھب ااتری اس اک العج یھب انز
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محنسبً بظار، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، ًلاء بً سائب، ابی ًبسالزحنً، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي  :  راوی

 اهَّلل ًيہ

ًُ َمضِ  ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن ًِ أَبٔی  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٔسٓیٕ َحسَّ

اَل َما أَىِزََل اهَّللُ َزاّئ إَٔلَّ أَىِزََل َلُط زَ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ  َواّئ ًَ

اطعء نب اسبئ، ایب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت  دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ،

 ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتٰیل ےن وج یھب امیبری ااتری اس یک دفا یھب )رضفر( ااتری۔

 ایب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےن وج امیبری یھب ااتری اس اک العج یھب انزؽ رفامای
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ابوبرک بً ابی طيبہ، ابزاہيه بً سٌيس، جوہزی، ابواحنس، ًنز بً سٌيسبً ابی حشين، ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی



 

 

 اهَّلل ًيہ

ثََيا أَبُو أَِحَنَس  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِلَحِوَصزٔیُّ  ًُ َس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن  َحسَّ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ًِ ًَُنَز بِ ًَ

َه َما أَىِزََل اهَّللُ زَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًََلاْئ  ثََيا  اّئ َحسَّ َٔ  اّئ إَٔلَّ أَىِزََل َلُط ٔط

، رمع نب دیعسنب ایب نیسح، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، اربامیہ نب دیعس، وجرہی، اوبادمح

 یئ۔ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتٰیل ےن وج یھب امیبری ااتری اس یک افشء )دفا یھب رضفر انزؽ رفام

 ادمح، رمع نب دیعسنب ایب نیسح، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اربامیہ نب دیعس، وجرہی، اوب :  رافی

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

  

 امیبر یک تعیبط یسک زیچ وک اچےہ وت )یتح ادقملفر( ایہم رکدینی اچےیہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 زیچ وک اچےہ وت )یتح ادقملفر( ایہم رکدینی اچےیہ امیبر یک تعیبط یسک
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 حشً بً ًلی خَلل، ػٔواٌ بً ہييرہ، ابومٜين، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض :  راوی

ًُ صُبَ  ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّی َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ٜٔيٕن  ثََيا أَبُو َم يَِرَة َحسَّ

َّی  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ  ٕ اَل أَِطَتهٔی ُخِبزَ بُزٓ َ٘ َٓ اَل َلُط َما َتِظَتهٔی  َ٘ َٓ ًَاَز َرُجَّل  َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٌَ اهَّللُ  ًِ کَا َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًِٔيَسُظ اهَّللُ 

َه إَٔذا اِطَتَهی َمزٔیُف أََحسٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َٗ ٔیَی أَخٔيطٔ ثُهَّ  ِث إ ٌَ ِلَيِب َٓ  ٕ ٌِٔنطُ ُخِبزُ بُزٓ ِلُيِل َٓ ِه َطِيّئا  ُٛ 

 ر ہ، اوبنیکم، رکعہم، رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
ت ی ہ 

 فآہل فملس اکی صخش یک نسح نب یلع الخؽ، وفصاؿ نب 

ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ سک زیچ وک تعیبط اچیتہ ےہ؟ ےنہک اگل دنگؾ یک رفیٹ اھکےن 

رھپ وک دؽ اچہ راہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےک اپس دنگؾ یک رفیٹ وہ فہ اےنپ )اس( اھبیئ ےک اپس جیھب دے۔ 



 

 

 (رفامای رمضی وک سج زیچ یک وخاشہ وہ، الھک دای رکف )اال ہی ہک فہ زیچ اس ےک ےیل رضم وہ

 ر ہ، اوبنیکم، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی
ت ی ہ 

 نسح نب یلع الخؽ، وفصاؿ نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک تعیبط یسک زیچ وک اچےہ وت )یتح ادقملفر( ایہم رکدینی اچےیہ

     322    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سٔياٌ بً وٛيٍ، ابویحٌٰي حنانی، اًنع، یزیسرٗاشي، حرضت اىص :  راوی

ثََيا أَبُو یَ  ٍٕ َحسَّ ًُ َوٛٔي ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اَل َزَخَل الئَّييُّ َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ أشيِّ  َٗ ًِ َیزٔیَس الزَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ انٔیُّ  ِحٌَي اِلحٔنَّ

َل  َٓ ِه  ٌَ اَل َن َٗ کّا  ٌِ َٛ اَل أَِطَتهٔی  َٗ اَل أََتِظَتهٔی َطِيّئا  َٗ وزُُظ  ٌُ ًَلَی َمزٔیٕف َي َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َلبُوا َلطُ َػل

ؿ نب فعیک، اوبٰییحی امحین، اشمع، سیدیراقیش، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی امیبر ےک اپس ایفس

غک )اکی مسق یک رفیٹ 
ک
ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ سک زیچ وک دؽ اچہ راہ ےہ؟ ےنہک اگل 

اکک افر اردف ںیم کیک ےتہک ںیہ( اھکےن وک یج اچہ راہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیھٹ ےہ رھپ  امن زیچ ےسج افریس ںیم

 اس ےک ےیل کیک وگنماای۔

 ایفسؿ نب فعیک، اوبٰییحی امحین، اشمع، سیدیراقیش، رضحت اسن :  رافی

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

  

 رپزیہ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رپزیہ اک ایبؿ
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ابوبرک بً ابی طيبہ، یوىص بً محنس، ٓليح بً سلامیٌ، ایوب بً ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل بً ابی ػٌؼٌہ، محنس بً  :  راوی

ز، ابوزاؤز، ٓليح بً سلامیٌ، ایوب بً ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً ، يٌ٘وب بً ابی يٌ٘وب، حرضت او ميذر بيت بظار، ابوًام

 ٗيص انؼاریہ رضي اهَّلل ًيہا

ًِ أَیُّ  ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َُٓلِيُح بِ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ وَب بِ ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن

َُٓليِ  ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ٕ َوأَبُو َزاُوَز  ًَأمز ثََيا أَبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة ح و َحسَّ ٌَ َؼ ٌِ ًٔ أَبٔی َػ ِبٔس بِ ًَ  ًٔ ًِ أَیُّوَب بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ُح بِ

و ُ٘ ٌِ ًٔ أَبٔی َي وَب بِ ُ٘ ٌِ ًِ َي ًَ  ًٔ َّی اهَّللُ الزَِّحَن َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ اَلِت َزَخَل  َٗ ِيٕص اِْلَِنَؼارٔیَّٔة  َٗ ًِ أُوِّ اِلُنِئذرٔ بِٔئت  ًَ َب 

ٌَ اليَّ  ْة َوکَا َ٘ لَّ ٌَ ًِ َمَزٕق َوَلَيا َزَوایٔی ُم ًَلٔیٌّ ىَاْٗٔط ٔم ًُ أَبٔی كَالٕٔب َو ًَلٔیُّ بِ طُ  ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَم َّی اهَّللُ ًَ َه َیأِکُُل ٔييُّ َػل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ََّک ىَاْٗٔط  ًَلٔیُّ إٔى َه َمِط یَا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ًَلٔیٌّ لَٔيأِکَُل  َٓتََياَوَل  ًََلِيطٔ ٔمِيَضا  َّی اهَّللُ  ُت لٔلئَّييِّ َػل ٌِ َؼَي َٓ اَلِت  َٗ

اَل اليَّ  َ٘ َٓ ٌٔيّرا  ا َوَط ّ٘ َه ٔسِل ٍُ َلَک َوَسلَّ َٔ َُّط أَِن إٔى َٓ أَٔػِب  َٓ ًِ َصَذا  ًَلٔیُّ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیا  َّی اهَّللُ   ٔييُّ َػل

صغہ، دمحم نب اشبر، اوباعرم، اوبداؤد، 
طع
ح نب امیلسؿ، اویب نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب 

فلب 

ح اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

فلب 

دبعارلنمح ، وقعیب نب ایب وقعیب، رضحت اؾ ،رذر تنب ،سی ااصنرہی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک نب امیلسؿ، اویب نب دبعاہلل نب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحت یلع نب ایب اطبل ےھت 

وجھکر ےک وخےش کٹل رےہ ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ  وج ایھب امیبری ےس تحص ایب وہےئ یہ ےھت افر امہرے اہں

)وخوشں( ےس  انفؽ رفام رےہ ےھت۔ رضحت یلع ریض اہلل ےن یھب اھکےن ےک ےیل ایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یلع رک 

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  اجؤ۔ مت ایھب وت دنترتس وہےئ )فعض ےہ، اس ےیل دعمہ مضہ ہن رکےکس اگ( رفامےت ںیہ

 ےیل دنقچر افر وج ایتر ےیک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے یلع! ہی ول، اس ےس ںیہمت زایدہ افدئہ وہاگ۔

صغہ، دمحم :  رافی
طع
ح نب امیلسؿ، اویب نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب 

فلب 

نب اشبر، اوباعرم،  اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

ح نب امیلسؿ، اویب نب دبعاہلل نب دبعارلنمح ، وقعیب نب ایب وقعیب، رضحت اؾ ،رذر تنب ،سی ااصنرہی ریض اہلل اہنع

فلب 

 اوبداؤد، 



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؿرپزیہ اک ایب

     324    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ًبسالوہاب، موسٰي بً اسناًيل، ابً مبارک، ًبسالحنيس بً ػيفی حرضت ػہيب :  راوی

 َ ث ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسي بِ اَل َحسَّ َٗ ًَِبٔس اِلَوصَّأب   ًُ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ َػِيفٓٔیٕ َحسَّ ًَِبسٔ اِلَحنٔئس بِ  ًِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  َيا ابِ

َه َوبَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل سِٔمُت  َٗ اَل  َٗ ٔ ُػَضِيٕب  ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ َوَلٔس ُػَضِيٕب  اَل ٔم َ٘ َٓ يَِن یََسیِطٔ ُخِبزْ َوَتِنْز 

ًَلَ  َّی اهَّللُ  َلِيطٔ َوَسلََّه َتأِکُُل َتنِ الئَّييُّ َػل ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ِنز ًِ التَّ أََخِذُت آکُُل ٔم َٓ کُِل  َٓ  ٌُ ّزا َوبَٔک َرَمْس ِيطٔ َوَسلََّه اِز

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  َه َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓتََبشَّ ی  َ َِ ُ ًِ ىَاحَٔيٕة أ ُّ ٔم ـُ ِّی أَِم ٔن ِلُت إ ُ٘ َٓ اَل   َه َٗ

دبعارلنمح نب دبعاولاہب، ومٰیس نب اامسلیع، انب کرارک، دبعابدیمح نب یفیص رضحت بیہص رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رفیٹ افر وھچارے ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اجؤ افر اھکؤ۔ ںیم وھچارے اھکےن اگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وھچارے اھک رےہ وہ احالہکن اہمتری رفامای رقبی وہ 

آا ھ دھک ریہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم دفرسی رطػ ےس ابچ راہ وہں )وج آا ھ دھک ریہ ےہ اس رطػ ےس ںیہن ابچ راہ( اس 

۔)فیطل وجاب( رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ے

  فآہل فملس رکسما دی 

 دبعارلنمح نب دبعاولاہب، ومٰیس نب اامسلیع، انب کرارک، دبعابدیمح نب یفیص رضحت بیہص :  رافی

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

  

 رمضی وک اھکےن رپ وبجمر ہن رکف



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وک اھکےن رپ وبجمر ہن رکف رمضی
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محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، برک بً یوىص بً بٜير، موسٰي بً ًلی بً رباح، حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىي رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ

ٕ حَ  ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َربَإح  ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ًِ ُموَسي بِ ًَ  ٕ َٜيِر ُ ًٔ ب ًُ یُوىَُص بِ ثََيا برَِکُ بِ سَّ

 ٔ او ٌَ ًَلَی اللَّ ِه  ُٛ صُوا َمزَِؿا َه ََل ترُِکٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٕ اِلحَُضىٔيِّ  ٔ ًَأمز إ َٓ أب  َ
ٌُٔنُضِه  َوالْشَّ ٌَّ اهَّلَل یُِل

 َوَيِش٘ٔيضِٔه 

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رکب نب ویسن نب ریکب، ومٰیس نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

ہن ایک رکف ویکہکن اہلل اعتٰیل اؿ وک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ رموضیں وک اھکےن ےنیپ رپ )زربدیتس( وبجمر

 الھکےت الپےت ںیہ ۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، رکب نب ویسن نب ریکب، ومٰیس نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 رہریہ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رہریہ اک ایبؿ
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ابزاہيه بً سٌيس جوہزی، اسناًيل بً ًليہ، محنسبً سائب، بزٛہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 ًيہا

ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَ َحسَّ  ًِ ًَ طٔ  ًِ أُمِّ ًَ َة  َٛ ًٔ بََز ائٔٔب بِ ًُ الشَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة َحسَّ ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ائَٔظَة اِلَحِوَصزٔیُّ َحسَّ

اَلِت  َٗ ًُِک أََمَز بٔاِلَحَشأئ  َه إَٔذا أََخَذ أَصَِلُط اِلَو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت کَا َُٓؤاَز  َٗ َُّط َليَرِتُو  وُل إٔى ُ٘ ٌَ َي َوکَا

ًِ َوِجضَٔضا بٔاِلَنائٔ  ًَ ًَّ اِلَوَسَذ  ُٛ و إِٔحَسا َنا َترِسُ َٛ ٘ٔئه  ٔ الشَّ َُٓؤاز  ًِ ًَ و  ًٔ َوَيرِسُ  اِلَحزٔی

یت ںیہ ہک روسؽ اہلل اربامیہ نب دیعس وجرہی، اامسلیع نب ہیلع، دمحمنب اسبئ، ربہک، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفام

ےھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ اخہن وک بج اخبر وہات وت رہریہ ایتر رکےن اک مکح رفامےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت 

ین لم ےک اےنپ ہرہہ ہک رہریہ نیگمغ ےک دؽ وک وقتتی د۔ات ےہ افر امیبر ےک دؽ ےس رپاشیین وک زالئ رک د۔ات ےہ ےسیج مت ںیم ےس وکیئ اپ

 ےس لیم دفر رکات ےہ۔

 اربامیہ نب دیعس وجرہی، اامسلیع نب ہیلع، دمحمنب اسبئ، ربہک، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رہریہ اک ایبؿ

     327    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً ابی خؼيب، وٛيٍ، اینً بً ىابل، ْقیع، سيسہ ًائظہ :  راوی

یِٕع يُ ًِ ُْقَ ٕ ٔم ًِ اِمَزأَة ًَ ًٔ ىَابٕٔل  ًَ بِ ًِ أَیَِن ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ اَل َلَضا کُِلُثْه  َ٘

الَ  َٗ ىٔي اِلَحَشاَئ  ٌِ ِلبٔيَئة َي ٍٔ التَّ ٔ َلِيُِٜه بٔاِلَبِٔئف اليَّآ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َّی اهَّللُ َٗ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِت َوکَا

 ًِ ىٔي َیبَِرأُ أَِو یَُنوُت  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا اِطَتکَی أََحْس ٔم ٌِ ِيطٔ َي َٓ َّي یَِيَتهَٔی أََحُس ََرَ ًَلَی اليَّارٔ َحً  أَصِلٔطٔ َلِه َتزَِل اِلبُرَِمُة 

 رکف یلع نب ایب بیصخ، فعیک، انمی نب انلب، رقشی، دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت رہریہ اامعتسؽ ایک



 

 

وک دنسپ ںیہن نکیل دیفم ےہ۔ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ اخہن ںیم ےس بج وکیئ امیبر ڑپات وت ڈنہای وج تعیبط 

 آگ ےس اگل ہن وہیت۔ )رہ فتق رہریہ ایتر راتہ( اہیں کت ہک فہ امیبر دنترتس وہ اجےئ۔

 ہ اعہشئیلع نب ایب بیصخ، فعیک، انمی نب انلب، رقشی، دیس :  رافی

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

  

 ولکیجن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ولکیجن اک ایبؿ

     328    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يل، ابً طہاب، ابوسلنہ بً ًبسالزحنً، سٌيسبً مشيب، محنسبً رمح، محنس بً حارث، ليث بً سٌس، ً٘ :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ٘ ًُ ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ یَّا ًُ اِلَحارٔٔث اِلنرِٔصٔ ُس بِ ًُ ُرِمٕح َوُمَحنَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َحسَّ ًِ ابِ ًَ ِيٕل 

ٍَ َرُسوَل اهَّللٔ َػ أَبُو َسَلنَ  َّطُ َسنٔ ٌَّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرصَُنا أَى ًُ اِلُنَشئَّب أَ ٌٔيُس بِ ًٔ َوَس ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ وُل َة بِ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

اُو اِلنَ  اَو َوالشَّ ًِ کُلِّ َزإئ إَٔلَّ الشَّ اّئ ٔم َٔ ِوَزأئ ٔط ٌَّ فٔی اِلَحبَّةٔ الشَّ ٔ ُ إ وىٔيز ِوَزاُئ الظُّ  ِوُت َواِلَحبَُّة الشَّ

دمحمنب رحم، دمحم نب احرث، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 ومت ےک العفہ رہ رمض اک اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ولکیجن ںیم

 العج ےہ ۔

دمحمنب رحم، دمحم نب احرث، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعسنب بیسم، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   باب

 ولکیجن اک ایبؿ

     329    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوسلنہ یحٌٰي بً خلٕ، ابوًاػه، ًثناٌ بً ًبسالنلک، ساله بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَي بِ ُث َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ یَُحسِّ  ًَ ُت َسالَٔه بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ِبٔس اِلَنلٔٔک  ًَ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه  ا أَبُو 

 ٌَّ ٔ إ َٓ ِوَزأئ  ٔ اِلَحبَّةٔ الشَّ ًََلِيُِٜه بَٔضٔذظ اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔيطٔ أَ ًِ کُلِّ ًَ اّئ ٔم َٔ َزإئ إَٔلَّ   ٓٔيَضا ٔط

اَو   الشَّ

اوبہملس ٰییحی نب فلخ، اوباعمص، امثعؿ نب دبعاکلمل، اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 ری ےس افشء ےہ ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ولکیجن اامتہؾ ےس اامعتسؽ ایک رکف ویکہکن اس ںیم ومت ےک العفہ رہ امیب

 اوبہملس ٰییحی نب فلخ، اوباعمص، امثعؿ نب دبعاکلمل، اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ولکیجن اک ایبؿ

     330    حسیث                               س سووجل  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبيساهَّلل ، ارسائيل ميؼور، حرضت خالس بً سٌس :  راوی

ًِ َخالٔٔس  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ائٔيُل  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ أَىَِبأَىَا إرِٔسَ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌِ َحسَّ ًٔ َس َُالُٔب بِ َيا  ٌَ ِجَيا َوَم َ ََ اَل  َٗ ٕس 



 

 

لَ  ًَ اَل َلَيا  َٗ ٕٙ َو ًَتٔي ًُ أَبٔی  اَزُظ ابِ ٌَ َٓ ٔسِمَيا اِلَنٔسیَيَة َوصَُو َمزٔیْف  َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ َنزَٔق فٔی الَطَّ َٓ ًُ أَبَِحَز  ِوَزأئ بِ ِيُِٜه بَٔضٔذظٔ اِلَحبَّٔة الشَّ

وَصا  ُ٘ َٓاِسَح ا  ٌّ ُدُذوا ٔمِيَضا َخِنّشا أَِو َسِب ًَائَٔظَة َٓ  ٌَّ ٔ إ َٓ أت َزیِٕت فٔی صََذا اِلَحاىٔٔب َوفٔی صََذا اِلَحاىٔٔب  ََطَ َ٘ ٔٔطٔ بٔ وصَا فٔی أَِن َُطُ ِٗ ثُهَّ ا

ِوَزاَئ  ٌَّ صَٔذظٔ اِلَحبََّة الشَّ ٔ وُل إ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َسنٔ ثَِتُضِه أَى ًِ کُلِّ َحسَّ اْئ ٔم َٔ ٌَ   ٔط ٌِ یَُٜو َزإئ إَٔلَّ أَ

اَل اِلَنِوُت  َٗ اُو  ُِٗلُت َوَما الشَّ اُو   الشَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل ، ارسالیئ وصنمر، رضحت اخدل نب دعس رفامےت ںیہ ہک مہ رفس ںیم ےلکن۔ امہرے اسھت اغبل نب ربج 

ر یہ ےھت۔ انب ایب قیتع ےن ایکن ایعدت یک افر ںیمہ ےنہک ےگل ہک ےھت۔ راہتس ںیم ہی امیبر وہےئگ۔ رھپ مہ دمہن آےئ۔ اس فتق ہی امیب

ولکیجن ےک اپچن است داےن ےل رک وسیپ رھپ زوتیؿ ےک لیت ںیم الم رک اےکن دفونں ونھتنں ںیم دنچ رطقے اکپٹ۔ دیسہ اعہشئ ریض اہلل 

وک ہی رفامےت انس ہک ولکیجن ںیم ومت ےک العفہ رہ امیبری اک اعتٰیل اہنع ےن اںیہن ئات دای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 العج ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل ، ارسالیئ وصنمر، رضحت اخدل نب دعس :  رافی

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

  

 دہش اک ایبؿ ۔

 ؿبط اک ایب :   ابب

 دہش اک ایبؿ ۔

     331    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنوزبً خساغ، سٌيسزَکیا ْقشي، زبير بً سٌيس ہاطیم، ًبسالحنيسبً ساله، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

یَّ  ًُ َزََکٔ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ خَٔسإغ َحسَّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًَِبسٔ اِلَحنٔئس بِ  ًِ ًَ ٌٔيٕس اِلَضأطیٔمُّ  ًُ َس ثََيا الزُّبَيِرُ بِ ٔشيُّ َحسَّ اَئ اِلُْقَ



 

 

َشَل ثَََلَث ََُس  ٌَ َٙ اِل ٌٔ ًِ َل َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًَ َسالٕٔه  ٕ َلِه ئُؼِبُط  ٔويْه َوإت کُلَّ َطِضز

ًِ اِلَبََلئٔ   ٔم

ومحمدنب دخاش، دیعسزرکای رقیش، زریب نب دیعس اہیمش، دبعابدیمحنب اسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رہ امہ نیت رفز حبص وک دہش اچٹ ےل اےس وکیئ سبی آتف ہن آےئ یگ۔

 ومحمدنب دخاش، دیعسزرکای رقیش، زریب نب دیعس اہیمش، دبعابدیمحنب اسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دہش اک ایبؿ ۔

     332    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبْشبرک بً خلٕ، ًنز بً سہل، ابوحنزہ ًلار، حشً، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ الِ  ًَ اُر  لَّ ٌَ ثََيا أَبُو َحِنزََة اِل ًُ َسِضٕل َحسَّ ثََيا ًَُنزُ بِ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ًٔ َحَش

ًٔي ثُهَّ  َ٘ ٌِ أََخِذُت لُ َٓ ّة  َ٘ ٌِ ّة لُ َ٘ ٌِ َشَه بَِيَيَيا لُ َ٘ َٓ ًََشْل  َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ی  أُصِٔسَی لٔلئَّييِّ َػل َ َِ ُ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَِزَزازُ أ

ِه  ٌَ اَل َن َٗ 

، اوبزمحہ اطعر، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرشبرکب نب فلخ، رمع نب لہس

 رھپ فملس وک دہش دہہی ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچس ے ےک ےئل وھتڑا وھتڑا اس مہ ںیم میسقت رفامای۔ ںیم ےن اانپ ہصح ایل

 ! ںیم زمدی ےل ولں ؟ رفامای کیھٹ ےہ ےل ول۔رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ 

 اوبرشبرکب نب فلخ، رمع نب لہس، اوبزمحہ اطعر، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔دہش اک ایب

     333    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً سلنہ، زیسبً حياب، سٔياٌ، ابی اسحٙ، ابی اَلحوؾ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

يَ  ِٔ ثََيا ُس ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًِ ًَ ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ  ٌُ ا

 ٌٔ آ َشٔل َواِلُْقِ ٌَ ائَئِن اِل َٔ َلِيُِٜه بٔالظِّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

د ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلع نب ہملس، زدینب ایحب، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، ایب االوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ افرپ دف افشؤں وک الزؾ رکول۔ دہش افر رقآؿ ۔

 یلع نب ہملس، زدینب ایحب، ایفسؿ، ایب ا،قح، ایب االوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ی افر وجعہ وجھکر اک ایبؿ۔  
ب

 

ھن

ک

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

ی افر وجعہ وجھکر اک ایبؿ۔  
ب

 

ھن

ک

 

     334    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ع، جٌرف بً ایاض، طہز بً حوطب، حرضت ابوسٌيس اور جابز محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، اسبان بً محنس، اًن :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

رَفٔ  ٌِ ًِ َج ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَِسَباُن بِ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحِوَطٕب َحسَّ ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ ًٔ إٔیَإض   بِ

ٌٔيسٕ  ًِ أَبٔی َس ًَ  ِ ي ٌَ اْئ لِٔل َٔ ًِّ َوَماُؤَصا ٔط ًِ اِلَن َِٜنأَةُ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِل َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اََل  َٗ  ٕ ًِ َوَجابٔز ِحَوةُ ٔم ٌَ ٔن َواِل

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ًُ ُس بِ ٌٕ َوُمَحنَّ ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ اِلحٔئَّة َحسَّ اْئ ٔم َٔ ًٔ  اِلَحئَّة َوهَٔی ٔط ًُ َمِشَلَنَة بِ ٌٔيُس بِ ثََيا َس اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ ا يَّ ِّٗ الزَّ

 َّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ ًٔ إٔیَإض  رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ صَٔظاوٕ   ی اهَّللُ 

نب دمحم، اشمع، رفعج نب اایس، رہش نب وحبش، رضحت اوبدیعس افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ  دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اابسط

ی نم ےہ افر ااکس اپین آا ھ ےئلیک افش ےہ افر وجعہ تنج اک لھپ ےہ افر ا  

ب

 

ھن

ک

س ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

  ےس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔ںیم ونجؿ ےس یھب افشء ےہ۔ دفرسی دنس

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اابسط نب دمحم، اشمع، رفعج نب اایس، رہش نب وحبش، رضحت اوبدیعس افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

ی افر وجعہ وجھکر اک ایبؿ۔  
ب

 

ھن

ک

 

     335    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبسالنلک بً ًنير، ًنزو بً رحیث، حرضت سٌيس بً زیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ُس  ثََيا ُمَحنَّ و َحسَّ ُ٘ یِٕث َي ًَ رُحَ ِنَزو بِ ًَ  ٍَ ٕ َسنٔ ًٔ ًَُنيِر ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُس ًُ الؼَّ ٌٔيَس بِ ُت َس ٌِ ُل َسنٔ

 َٜ ٌَّ اِل َلِيطٔ َوَسلََّه أَ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ُث  ِيٕل یَُحسِّ َٔ ًٔ نُ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَ َزیِٔس بِ ًَلَی بَىٔي بِ ًِّ الَّٔذی أَىِزََل اهَّللُ  ًِ اِلَن ِنأََة ٔم

ئِن  ٌَ اُئ اِل َٔ ائٔيَل َوَماُؤَصا ٔط  إرِٔسَ

دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ی اس نم یک رطح ےہ وج اہلل اعتیل ےن ینب ارسالیئ ےئلیک انزؽ رفامای افر ااکساپین آا ھ فآہل فملس ےس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک  

ب

 

ھن

ک

 



 

 

 ےک ےئل افشء ےہ۔

 دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

ی افر وجعہ وجھکر اک ایبؿ۔  
ب

 

ھن

ک

 

     336    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ابوًبسالؼنس، مَطالوراٚ، طہز بً حوطب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  ٔ َحسَّ ًِ أَب ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ  ُٚ ا ثََيا َمََطْ اِلَورَّ َنٔس َحسَّ ًَِبٔس الؼَّ ثََيا أَبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ يَّا ا ُمَحنَّ ُٛ اَل  َٗ ی صَُزیَِزَة 

الُوا صُ  َ٘ َٓ َِٜنأََة  ىَا اِل ََٓذََکِ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُث ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ ىََتَحسَّ يیُٔمَ اِلَحٔسیُث إ َٓ َو ُجَسرٔیُّ اِْلَِرٔق 

هِّ  ًِ الشَّ اْئ ٔم َٔ ًِ اِلَحيَّةٔ َوهَٔی ٔط ِحَوةُ ٔم ٌَ ًِّ َواِل ًِ اِلَن َِٜنأَةُ ٔم اَل اِل َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحمنب اشبر، اوبدبعادمصل، رطماولراؼ، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہ 

ی اک ذرک آای وت ولوگں ےن اہک ہی زنیم یک کچیچ ےہ۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل   

ب

 

ھن

ک

فآہل فملس ےک اپس ابںیت رک رےہ ےھت ہک 

ی نم ےہ افر وجع  

ب

 

ھن

ک

 ہ تنج ےس آیئ ےہ افر زرہ ےس یھب افشدہ ی ےہ ۔فملس کت ابت یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 دمحمنب اشبر، اوبدبعادمصل، رطماولراؼ، رہش نب وحبش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

ی افر   
ب

 

ھن

ک

 وجعہ وجھکر اک ایبؿ۔



 

 

     337    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً بظار، ًبسالزحنً بً مہسی، مظنٌل بً ایاض مزنی، ًنزو بً سليه، حرضت رآٍ بً ًنزو مزنی رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ِبُس الزَّ  ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًُ ُسَلِيٕه  ًَِنزُو بِ ثَىٔي  ًُ إَٔیإض اِلُنزَنٔیُّ َحسَّ ٌٔلُّ بِ ثََيا اِلُنِظَن ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِحَن

ِحوَ  ٌَ وُل اِل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَِنزٕو اِلُنزَنٔیَّ   ًَ ٍَ بِ ٔ ُت َرآ ٌِ ةُ َسنٔ ُِخَ اَل ةُ َوالؼَّ َٗ ًِ اِلَحئَّة  ٔم

ًِ ٓٔيطٔ  َة ٔم ُِخَ ِٔٔوُت الؼَّ ًٔ َح ِبُس الزَِّحَن ًَ 

ل نب اایس زمین، رمعف نب میلس، رضحت راعف نب رمعف زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت 
مغ

 

مس

دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، 

 وجعہ افر )تیب ادقملس اک(  ہرہ تنج ےس ںیہ ۔ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس

ل نب اایس زمین، رمعف نب میلس، رضحت راعف نب رمعف زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مغ

 

مس

 دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، 

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

  

 فر ونست اک ایبؿ ۔انس ا

 بط اک ایبؿ :   ابب

 انس افر ونست اک ایبؿ ۔

     338    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابزاہيه بً محنسبً یوسٕ بً رسح َیابی، ًنزو بً برکسٜشکی، ابزاہيه بً ابی ًبلہ، حرضت ابوابی بً او رحاو  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث َ َحسَّ ث َِٜشکٔیُّ َحسَّ ًُ برَِکٕ الشَّ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  یَابٔیُّ َحسَّ ٕح اِلرٔفِ ًٔ رَسِ َٕ بِ ًٔ یُوُس ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ اَل َيا إٔبَِزاصٔيُه بِ َٗ ِبَلَة  ًَ ًُ أَبٔی  َيا إٔبَِزاصٔيُه بِ

 َّ ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َّی َم ِس َػل َٗ  ٌَ ٕ َوکَا ًَ أُوِّ رَحَاو ُت أَبَا أُبَیِّ بِ ٌِ ُت َرُسوَل اهَّللٔ َسنٔ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه اِلِ٘ٔبَلَتئِن َي ًَ ی اهَّللُ 



 

 

ًِ کُلِّ َزإئ إَٔلَّ  اّئ ٔم َٔ ٌَّ ٓٔيضَٔنا ٔط ٔ إ َٓ يُّؤت  ىَي َوالشَّ َلِيُِٜه بٔالشَّ ًَ وُل  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَو ٗٔيَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما َػل  الشَّ

اُو  َشُل الَّٔذی  الشَّ ٌَ ٌَ بَِل صَُو اِل و ُ ََ اَل آ َٗ بٔتُّ و  يُّوُت الظِّ ِبَلَة الشَّ ًَ ًُ أَبٔی  اَل ابِ َٗ ًَِنْزو  اَل  َٗ اَل اِلَنِوُت  َٗ ٔٚ ا َٗ ٌُ فٔی زٔ یَُٜو

ٌَ َجاَرصُِه  و ٌُ يُّؤت ََل أَِلَص ٓٔيضِٔه َوصُِه یَِنَي ًُ بٔالشَّ ِن ارٔعٔ صُِه الشَّ ِوُل الظَّ َٗ ًٔ َوصَُو  ِن َزا الشَّ ٌِ يَُْقَّ  أَ

ت لہ، رضحت اوبایب نب اؾ رحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
ع
اربامیہ نب دمحمنب ویفس نب رسح رفاییب، رمعف نب رکبیکسکس، اربامیہ نب ایب 

ںیہنج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دفونں ولبقں یک رطػ امنز ڑپےنھ یک اعسدت یھب احلص ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک 

ی ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک مت انس افر ونست اک اامتہؾ رکف اس ےئل ہک اؿ ںیم اسؾ ےک العفہ رہ امیبرںیم 

اک العج ےہ۔ یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اسؾ وکیسن امیبری ےہ؟ رفامای ومت۔ رافی دحثی رمعف رفامےت ںیہ ہک انب ایب 

ت لہ ےن رفامای
ع

ونست وسای ےک اسگ وک ےتہک ںیہ )ہی وخوبش دار وہات ےہ( افر دفرسے رضحات ےن اہک ہک ونست فہ دہش ےہ وج یھگ یک  

َ
َ
ّ

 َ

 

ْؿ ي ُ
َ
ْم أ
ُ
ه

َ
أر
َ
ُو َؿ ج 
َع

 

ن
ْ
َم
ن 

ْم 
ُ
ه

َ
ْم ف
ِ
 ه
فِب

َس 

ْ ل
َ
أ أ
َ
و ِت ل

ُ
ّ

 

ن َ
ّ
ُ
ل

أ
ِ
 ن 
ُ

 

ن
ْ
م َّ
لس

ْم ا
ُ
ه
ل

 فہ یھگ ںیم دہش ںیم ےلم َداوکشمں ںیم وہ افر ایس ےس ےہ اشرع اک وق

وہےئ اؿ ںیم وکیئ زینہ ںیہن )ڑلایئ ںیہن رکےت ااحتد ےس رےتہ ںیہ( افر فہ اےنپ ڑپفیس وک دوھہک اھکےن ےس رفےتک ںیہ )وخد یھب 

 دوھہک ںیہن دےتی افر ڑپفیس وک یھب دوھہک ںیم آےن ںیہن دےتی( ۔

ت لہ، رضحت اوبایب نب اؾ رحاؾ ریض اہلل اعتٰیل اربامیہ نب دمحمنب ویفس نب رسح رفاییب، رمعف نب رکبیکسکس، اربامیہ نب ا :  رافی
ع
یب 

 ہنع

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

  

 امنز افشء ےہ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 امنز افشء ےہ۔

     339    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 جٌرف بً مشاَ، رسی بً مشٜين، زاؤزبً ًلبہ، ليث، محاہس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ًِ مُ  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ًُ ًُِلَبَة  ازُ بِ ثََيا ذَوَّ ٜٔيٕن َحسَّ ًُ ٔمِش یُّ بِ ٔ ثََيا الرسَّ ٕ َحسَّ َٔ ًُ ُمَشا رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َحاصٕٔس 

َّی َز الئَّييُّ َػل َلِيطٔ َوَس  َصحَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَیَّ الئَّييُّ َػل َت إ َٔ اِلَت َٓ ََٓؼلَِّيُت ثُهَّ َجَلِشُت  زُِت  َضحَّ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ََٜنِت اهَّللُ  اَل أط َ٘ َٓ َه  لَّ

 ُ ثََيا أَب اّئ َحسَّ َٔ ٔ ٔط ََلة ٌَّ فٔی الؼَّ ٔ إ َٓ ََٓؼلِّ  ُِٗه  اَل  َٗ ِه یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ٌَ ُِٗلُت َن ًُ َنرِصٕ َزِرِز  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٌُ َحسَّ ا لَّ َ٘ ًٔ اِل و اِلَحَش

 ٔ ىٔي َتِظَتک ٌِ ََٜنِت َزِرِز َي اَل ٓٔيطٔ أط َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َو ًُ ًُِلَبَة  ازُ بِ ثََيا ذَوَّ ثََيا أَبُو َسَلَنَة َحسَّ اَل أَبُو َحسَّ َٗ ارٔٔسيَّةٔ  َٔ ی بَِلَيَک بٔاِل

َث بٔطٔ َرجُ  َلِيطٔ ًَِبس اهَّللٔ َحسَّ ًَ َسِوا  ٌِ َٓاِسَت  ْل ْٔلَصِلٔطٔ 

ت ہ، ثیل، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرہپ ںیم 
رفعج نب اسمرف، رسی نب نیکسم، داؤدنب عل

 )اہمترے ٹیپ ےلکن۔ ںیم یھب الکن افر امنز ڑپھ رک ھٹیب ایگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی رطػ وتمہج وہےئ افر 
ْ
د
ْ
ْ َدر

 

مَت
َِ ِ

 

ش
رفامای ا

ںیم درد ےہ؟( ںیم ےن رعض ایک یج اہں ! اے اہلل ےک روس ؽ! رفامای اوھٹ! امنز ڑپوھ اس ےیل ہک امنز ںیم افشء ےہ۔ دفرسی دنس ےس 

اخہن وک ہی دحثی انسیئ  یہی ومضمؿ رمفی ےہ اس ےک آرخ ںیم ےہ ہک اامؾ انب امہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای یسک رمد ےن اےنپ الہ

 وت فہ اس رپ وٹٹ ڑپے۔

ت ہ، ثیل، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی
 رفعج نب اسمرف، رسی نب نیکسم، داؤدنب عل

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

  

 اناپک افر ثیبخ دفا ےس اممتعن ۔

 ؿبط اک ایب :   ابب

 اناپک افر ثیبخ دفا ےس اممتعن ۔

     340    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، یوىص بً ابی اسحٙ، محاہس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی  َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  َٙ ًٔ أَبٔی إِٔسَح یُوىَُص بِ



 

 

هَّ  ىٔي الشُّ ٌِ َوأئ اِلَدبٔئث َي ًِ السَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اهَّللُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ویسن نب ایب ااحسؼ ، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فآہل فملس ےن ثیبخ دفا ینعی زرہ ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ویسن نب ایب ا،قح، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اناپک افر ثیبخ دفا ےس اممتعن ۔

     341    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً طيبہ، وٛيٍ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ َيا َوٛٔي

اُظ فٔی ىَارٔ َجَضيََّه َخالّٔسا ُمَدلَّّسا ٓٔيَضا أَبَّسا ُضَو َیَتَحشَّ َٓ َشُط  ِٔ َتَل َن َ٘ َٓ ا  َب ُسنًّ ًِ َشٔ َه َم  َوَسلَّ

، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ہبیش

 رفامای وج زرہ یپ رک وخد یشک رکے فہ ہشیمہ دفزخ ںیم یھب زرہ اتیپ رےہ اگ افر ہشیمہ ہشیمہ دفزخ ںیم یہ رےہ اگ۔

  اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ہبیش، فعیک، اشمع، ایب :  رافی

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

  

 لہسم دفا۔



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 لہسم دفا۔

     342    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بہ، ابواسامہ ,ًبسالحنيسبً جٌرف، زرًہ بً ًبسالزحنً، مٌنز تيیم، حرضت اسناء بيت ابوبرک بً ابی طي :  راوی

 ًنيص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًٔ َة بِ ًَ ًِ ُزِر ًَ رَفٕ  ٌِ ًٔ َج ًَِبٔس اِلَحنٔيسٔ بِ  ًِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َموِ َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ   ٕ َنز ٌِ یّی لَٔن

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل یٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت ًَُنِيٕص  ًَ َِّيیٔمِّ  ٕ الت َنز ٌِ ًِ َم ًَ َِّيیٔمِّ  ِئت الت ُٛ َه بَٔناَذا  طٔ َوَسلَّ

ىَي اَل َحارٌّ َجارٌّ ثُهَّ اِسَتِنَظِيُت بٔالشَّ َٗ  ٔ بِرُو ُِٗلُت بٔالظُّ ىَي  َتِشَتِنٔظيَن  ٌَ الشَّ ًِ اِلَنِؤت کَا ٌَ َطِيْئ َيِظفٔی ٔم اَل َلِو کَا َ٘ َٓ

ًِ اِلَنِؤت  اْئ ٔم َٔ ىَي ٔط  َوالشَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ,دبعابدیمحنب رفعج، زرہع نب دبعارلنمح، رمعم یمیت، رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت 

آہل فملس ےن ھجم ےس رفامای مت ایک لہسم اامعتسؽ رکیت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ربشؾ۔ رفامای فہ وت تخس ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

وہیت  رگؾ وہات ےہ۔ رھپ ںیم انس ےس ااہسؽ ےنیل یگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ وکیئ زیچ ومت اک العج وہیت وت انس

 افر انس وت ومت اک یھ العج ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ,دبعابدیمحنب رفعج، زرہع نب دبعارلنمح، رمعم یمیت، رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

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

  

  اممتعن ۔ےلگ ڑپےن ای ڈنھگی ڑپےن اک العج افر دابےن یک

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےلگ ڑپےن ای ڈنھگی ڑپےن اک العج افر دابےن یک اممتعن ۔



 

 

     343    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل حرضت او ٗيص بيت محؼً  :  راوی

  تٌایٰی ًيہرضي اهَّلل

ًِ الزُّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ صِزٔیِّ 

 َ ًَل ًٕ یٔی  اَلِت َزَخِلُت بٔابِ َٗ  ًٕ ِيٕص بِٔئت ٔمِحَؼ َٗ ًِ أُوِّ  اَل ًَ َ٘ َٓ ِذَرةٔ  ٌُ ًِ اِل َلِيطٔ ٔم ًَ ُت  ِ٘ َل ًِ ِس أَ َٗ َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ی الئَّييِّ َػل

ٔٔيَ  َة أَِط ٌَ ٌَّ ٓٔيطٔ َسِب ٔ إ َٓ وزٔ اِلضِٔئسیِّ  ٌُ َلِيُِٜه بَٔضَذا اِل ًَ  ٔٚ ٌََٔل ًَّ بَٔضَذا اِل ُٛ ٌَ أَِوََلَز ِذَر ًَََلَو َتِسََغِ ٌُ ًِ اِل ُم بٔطٔ ٔم ٌَ ةٔ َویَُلسُّ ٕة ُيِش

ًُ َوصِٕب  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  یُّ َحسَّ ٔح اِلنرِٔصٔ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َذأت اِلَحِئب َحسَّ ًٔ ٔطَضإب بٔطٔ ٔم ًِ ابِ ًَ أَىَِبأَىَا یُوىُُص 

َّی  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  ًٕ ِيٕص بِٔئت ٔمِحَؼ َٗ ًِ أُوِّ  ًَ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ىٔي ََُنزُِت ًَ ٌِ ُت َي ِ٘ ًَِل اَل یُوىُُص أَ َٗ  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بَٔيِحؤظ  اهَّللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اؾ ،سی تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ۔ اس ےک ےلگ ںیم فرؾ اھت۔ اےئلس  ںیہ ہک ںیم اےنپ اکی ےٹیب وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل

ؽ ایک رکف۔ ںیم ےن ااکس الگ داب رک العج ایک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اینپ افالد اک الگ ویکں دابیت وہ؟ وعد دنہی اامعتس

وسنار دی اجےئ افر ذات ابنجل ںیم ہنم ںیم اگلیئ اجےئ۔ دفرسی دنس اس ںیم است امیبرویں ےس افشء ےہ۔ ےلگ ڑپے وہں وت ایکس 

 ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت اؾ ،سی تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رعؼ ااسنلء اک العج۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رعؼ ااسنلء اک العج۔



 

 

     344    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ىص بً ہظاو بً ًنار، راطسبً سٌيس بً رملی، وليسبً مشله، ہظاو بً حشاٌ، اىص بً سيریً، حرضت ا :  راوی

 مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ثََيا ص ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس الزَِّملٔیُّ  ًُ َس إر َوَرأطُس بِ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ثََيا أَىَُص َحسَّ ٌَ َحسَّ ا ًُ َحشَّ َظاُو بِ

 ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ٍَ أَىََص بِ َُّط َسنٔ ًَ أَى ًُ ٔسيرٔی ٚٔ اليََّشا أَِلَيُة َطاةٕ بِ اُئ رٔعِ َٔ وُل ٔط ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل

ٙٔ فٔی کُلِّ یَِووٕ ُجزِْئ  ی ًَلَی الزِّ ُب  ٕة تَُذاُب ثُهَّ تَُحزَّأُ ثَََلثََة أَِجزَإئ ثُهَّ يُِْشَ ابٔيَّ  أرَِعَ

ملسم، اشہؾ نب اسحؿ، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشہؾ نب امعر، رادشنب دیعس نب ریلم، فدیلنب 

ےت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفام

  رک نیت ہصح رکےئل اجںیئ افر رفزاہن اکی ہصح نم ر ہنم ایپ اجےئ۔انسرعؼ ااسنلء اک العج یلگنج رکبی یک رچیب )یکچ( ےہ۔ اےس الھگپ

اشہؾ نب امعر، رادشنب دیعس نب ریلم، فدیلنب ملسم، اشہؾ نب اسحؿ، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 زمخ اک العج ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 زمخ اک العج ۔

     345    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، محنس بً ػباح ًبسالٌزیزبً ابی حازو، حرضت سہل بً سٌس ساًسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَنَّ   ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕس َحسَّ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ



 

 

ِت َربَأًَيُتُط َوصُٔظَنِت  رٔسَ ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِوَو أُحُٕس َو َّی اهَّللُ  اَل ُجزَٔح َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ أًٔسیِّ  َٓکَاىَِت  الِ الشَّ ًَلَی َرأِٔسطٔ  ُة  ـَ بَِي

ٌَّ اِلَناَئ  اكَٔنُة أَ َٓ ا َرأَِت  َلنَّ َٓ  ًِّ َلِيطٔ اِلَناَئ بٔاِلنَٔح ًَ ُٜٔب  ًَلٔیٌّ َيِش ِيُط َو ًَ َو  ٔشُل السَّ ِِ اكَٔنُة َت ثَِرّة أََخَذِت َٓ َٛ َو إَٔلَّ  ََل َیزٔیُس السَّ

َّي إَٔذا َػاَر  ِتَضا َحً َٗ أرَِحَ َٓ  ٕ َة َحٔؼير ٌَ ُو ِٗٔل َٓاِسَتِنَشَک السَّ  َرَماّزا أَِلزََمِتُط اِلُحزَِح 

اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح دبعازعلسینب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک گنج ادح ےک دؿ 

ےک رس کرارک ںیم وخد سھگ ایگ وت دیسہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیمخ وہےئ افر آپ اک اسےنم اک داتن وٹٹ ایگ افر آپ 

افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ ےک دبؿ ےس وخؿ دوھ ریہ ںیھت افر یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڈاھؽ ےس اپین ڈاؽ رےہ ےھت۔ بج افب ہ 

 فہ راھک وہایگ وت ایکس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن داھکی ہک اپین ڈاےنل ےس وخؿ زایدہ لکن راہ ےہ وتوبرےیئ اک اکی ڑکٹاےل رک الجای۔ بج

 راھک زمخ ںیم رھب دی۔ اس ےس وخؿ رک ایگ۔

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح دبعازعلسینب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 زمخ اک العج ۔
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 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، ابً ابی ٓسیک ًبسالنہينً بً ًباض حرضت سہل بً ساًس ساًسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ابِ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ أًٔسیِّ  ٕس الشَّ ٌِ ًٔ َس ًٔ َسِضٔل بِ ًَبَّأض بِ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس اِلُنَضِينٔ ًَ  ًِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ أَبٔی 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ًِ َجَزَح َوِجَط َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُٖ یَِوَو أُحُٕس َم ِّی َْلرَِعٔ ٔن اَل إ َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ َ أَبٔيطٔ  ٌَ یُزُِٗٔئ اِلک ًِ کَا ًِ َوِجطٔ َه َوَم ِلَه ٔم

ًِّ َوبَٔنا زُوؤَی بٔطٔ ا ًِ َیِحنُٔل اِلَناَئ فٔی اِلنَٔح َه َویَُساؤیطٔ َوَم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ا َم اَل أَمَّ َٗ  َ أ َٗ َّي َر ِلکَِلُه َحً

ٌَ یَُس  ًِ کَا ا َم لٔیٌّ َوأَمَّ ٌَ َٓ  ًِّ ٌَ َیِحنُٔل اِلَناَئ فٔی اِلنَٔح ٕٙ کَا ٕ َخَل َة َحٔؼير ٌَ ِ ِٗٔل أ َٗ ِت َلطُ حٔيَن َلِه َیزِ َٗ اكَٔنُة أرَِحَ َٔ َٓ اؤی اِلکَِلَه 



 

 

َ اِلکَِلهُ  أ َٗ َ ََ َلِيطٔ  ًَ ِت َرَماَزُظ  ٌَ َوَؿ َٓ 

دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی دبعانمیہمل نب ابعس رضحت لہس نب اسدع اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اس 

بیصن وک اجاتن وہں سج ےن گنج ادح ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکہرہہ اونر زیمخ ایک افر ےھجم ولعمؾ ےہ ہک سک ےن  مک

آپ اک زمخ دوھےن افر العج رکےن یک اعسدت احلص یک افر وکؿ ڈاھؽ ںیم اپین ااھٹ رکال راہ اھت افر آپ اک ایک العج ایک ایگ ہک وخؿ رک 

اپین ااھٹ رک الےن فاےل دیسانیلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت افر زمخ اک العج دیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایک۔ بج  ایگ۔ ڈاھؽ ںیم

 وخؿ دنب ہن وہا وت اوہنں ےن وبرےیئ اک اکی ڑکٹا الجای افر ایکس راھک زمخ ںیم رھک دی۔ اس ےس وخؿ دنب وہایگ۔

 دفکی دبعانمیہمل نب ابعس رضحت لہس نب اسدع اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب  :  رافی

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

  

 وجبط ےس انفاقف وہ افر العج رکے۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وجبط ےس انفاقف وہ افر العج رکے۔
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ہظاو بً ًنار، راطسبً سٌيس رملی، وليس بً مشله، ابً جزیخ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثََيا اِلَولٔيُس  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس الزَِّملٔیُّ  ًُ َس إر َوَرأطُس بِ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ِيٕب  َحسَّ ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ بِ

َلِه ٔمِيطُ  ٌِ ًِ َتَلبََّب َوَلِه ُي ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًْ ُضَو َؿأم َٓ ِبَل َذلَٔک  َٗ  كٔبٌّ 

یلم، فدیل نب ملسم، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اشہؾ نب امعر، رادشنب دیعس ر

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج بط ںیم رعمفػ ہن وہ )اباقدعہ بیبط ہن وہ( فہ العج رکے )افر وکیئ اصقنؿ وہ 



 

 

 اجےئ( وت فہ )اصقنؿ( اک اتفاؿ ادا رکے۔

 اشہؾ نب امعر، رادشنب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ذات ابنجل یک دفا۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذات ابنجل یک دفا۔

     348    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ًبسالوہاب، يٌ٘وب بً اسحٙ، ًبسالزحنً بً مينوٌ ، حرضت زیسبً ارٗه رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًَِبٔس اِلَوصَّأب َحسَّ  ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًٔ َحسَّ ًِ َزیِٔس بِ ًَ ثَىٔي أَبٔی  ٌٕ َحسَّ ًُ َمِيُنو ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن َيا 

ُِٗشّلا َوَزیِّتا یُلَ  ًِ َذأت اِلَحِئب َوِرّسا َو َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َت َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ اَل َن َٗ َه  َٗ  سُّ بٔطٔ أَِر

 نب ومیمؿ ، رضحت زدینب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ دبعارلنمح نب دبعاولاہب، وقعیب نب ااحسؼ ، دبعارلنمح

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذات ابنجل ےئلیک اؿ اایشء یک رعتفی رفامیئ۔ فرس )زردوخوبشدار اھگس ےہ( افر طسق )وعد دنہی( افر 

 زوتیؿ اک لیت اوکن )لح رک ےک( افد ایک اجےئ )ہنم ںیم اگلای اجےئ( ۔

 دبعارلنمح نب دبعاولاہب، وقعیب نب ا،قح، دبعارلنمح نب ومیمؿ ، رضحت زدینب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذات ابنجل یک دفا۔

     349    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوكاہزاحنس بً ًنزو بً رسح مرصی، ًبساهَّلل بً وہب، یوىص، ابً سنٌاٌ، ابً طہاب، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً  :  راوی

 ًتبہ، حرضت او ٗيص بيت محؼً رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٔح اِلنٔ  ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ٕ أَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو كَاصٔز ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٌَ ا ٌَ ًُ َسِن ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا یُوىُُص َوابِ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  یُّ َحسَّ رِصٔ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َٗ اَلِت  َٗ  ًٕ ِيٕص بِٔئت ٔمِحَؼ َٗ ًِ أُوِّ  ًَ ًٔ ًُتَِبَة  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ َه ٔطَضإب  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ    َػل

اَل ابِ  َٗ َيٕة ٔمِيَضا َذاُت اِلَحِئب  ٔٔ َة أَِط ٌَ ٌَّ ٓٔيطٔ َسِب ٔ إ َٓ ىٔي بٔطٔ اِلُِٜشَت  ٌِ وزٔ اِلضِٔئسیِّ َي ٌُ َلِيُِٜه بٔاِل ًَ ٌَّ ٔ إ َٓ ٌَ فٔی اِلَحٔسیٔث  ا ٌَ ًُ َسِن

ٔة أَِزَوإئ ٔمِيَضا َذاُت اِلَحِئب  ٌَ ًِ َسِب اّئ ٔم َٔ  ٓٔيطٔ ٔط

ی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اعمسؿ، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اؾ اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رصم

ؾ ،سی تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وعد دنہی ینعی طسق وک اامتہ

 ویں ےس افشء ےہ نج ںیم ےس اکی ذات ابنجل ےہ۔ےس اامعتسؽ ںیم الؤ ویکہکن اس ںیم است امیبر

اوباطرہادمح نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اعمسؿ، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع،  :  رافی

 رضحت اؾ ،سی تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اخبر اک ایبؿ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر اک ایبؿ ۔
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ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، موسٰي بً ًبيسہ، ًل٘نہ بً مزثس، حٔؽ بً ًبيساهَّلل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ ًٔ َمزِثَٕس  َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ًِ ُموَسي بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ ًُبَِئس اهَّللٔ  ٔؽ بِ ِٔ َح

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ِت اِلُحیمَّ ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ َػل اَل ذَُٔکَ َٗ َه ََل صَُزیَِزَة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ َشبََّضا َرُجْل  َٓ َه 

َنا َتِيفٔی اليَّاُر َخَبَث اِلَحسٔیسٔ  َٛ ىُوَب  ََّضا َتِيفٔی الذُّ َٓإٔى  َتُشبََّضا 

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ومٰیس نب دیبعہ، ہمقلع نب رمدث، صفح نب دیبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 ہک روسؽ اہلل ےک اپس اخبر اک ذترکہ وہا وت اکی صخش ےن اخبر وک ربا الھباہک۔ اس رپ روسؽ اہلل ےن رفامای اخبر وک ربا الھب تم وہک اس ےئل

 ہی انگہ وک اےسی متخ رک د۔ات ےہ ےسیج آگ ولےہ ےک لیم وک متخ رک دہ ی ےہ۔

 فعیک، ومٰیس نب دیبعہ، ہمقلع نب رمدث، صفح نب دیبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر اک ایبؿ ۔
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ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًبسالزحنً بً یزیس، اسناًيل بً ًبيساهَّلل، ابوػالح اطٌزی، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ًٔ یَزٔیَس  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  َحسَّ ًَ ًٔ ًُبَِئس اهَّللٔ  ٌٔيَل بِ إِٔسَن

طُ أَبُو  ٌَ ا َوَم ـّ ًَاَز َمزٔي َّطُ  َلِيطٔ َوَسلََّه أَى ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ زٔیِّ  ٌَ اَل َرُسوُل اِْلَِط َ٘ َٓ ٌَ بٔطٔ  ًِٕک کَا ًِ َو صَُزیَِزَة ٔم

ًَلَ  َّی اهَّللُ  ٌَ حَ اهَّللٔ َػل ىَِيا لَٔتُٜو ًٔ فٔی السُّ ًَِبٔسی اِلُنِؤٔم ًَلَی  وُل هَٔی ىَارٔی أَُسلُِّلَضا  ُ٘ ٌَّ اهَّللَ َي ٔ إ َٓ ًِ اليَّارٔ ِيطٔ َوَسلََّه أَبِْٔشِ  طُ ٔم وَّ



 

 

 ٔ ة َ َٔ ِْ  فٔی ا

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعارلنمح نب سیدی، اامسلیع نب دیبع اہلل، اوباصحل ارعشی، رضحت اوبرہ

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی امیبری یک ایعدت یک۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےت ںیہ اخبر ریمی آگ شیکھت ےھت۔ اس رمضی وک اخبر اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخربخشی ونس۔ اہلل اعتیل رفام

ےہ ںیم اےس اےنپ ومنم دنبہ رپ داین ںیم اےئلس طلسم رکات وہں ہک ہی آرخت یک آگ یک ابتمدؽ وہ اجےئ )افر ومنم دنبہ آرخت یک 

 آگ ےس وفحمظ فامومؿ رےہ اگ۔

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعارلنمح نب سیدی، اامسلیع نب دیبعاہلل، اوباصحل ارعشی،  :  رافی

 ہنع

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

  

 اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھارکایل رکف۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ف۔اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھارکایل رک
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ صَٔظاؤ بِ

ابِزُزُوَصا بٔاِلَنائٔ  َٓ ِئح َجَضيََّه  َٓ  ًِ اَل اِلُحیمَّ ٔم َٗ َه   َوَسلَّ

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

 فآہل فملس ےن رفامای اخبر دفزخ یک اھبپ ےس وہات ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھا رکایل رکف۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھارکایل رکف۔
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 ٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، ًبساهَّلل بً ىنير ًبيساهَّلل بً ًنز، ىآ :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ابِ

َة الِ  ٌَّ ٔطسَّ ٔ اَل إ َٗ َُّط  َه أَى ابِزُزُوَصا بٔاِلَنائٔ َوَسلَّ َٓ ِئح َجَضيََّه  َٓ  ًِ  ُحیمَّ ٔم

ملس یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

  رکف۔ےن رفامای اخبر یک دشت دفزخ یک اھبپ ےس وہیت ےہ ذہلا اےس اپین ےس اڈنھا رکایل

 یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکایل رکف۔اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھا
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محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، مؼٌب بً م٘ساو، ارسائيل، سٌيسبً مرسوٚ، ًبایہ بً رٓاًہ، حرضت رآٍ بً  :  راوی



 

 

 خسیخ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٕ َحسَّ  ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ َبایََة بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕٚ و ًٔ َمرِسُ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ائٔيُل  ثََيا إرِٔسَ َساؤ َحسَّ ِ٘ ًُ اِلنٔ ُب بِ ٌَ ثََيا ُمِؼ

ِئح  َٓ  ًِ وُل اِلُحیمَّ ٔم ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت الئَّييَّ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ َخٔسیٕخ  ٍٔ بِ ٔ ًِ َرآ ًَ َة  ًَ ا َٓ ابِزُزُوَصا  رٔ َٓ بٔاِلَنأئ َجَضيََّه 

ِٕ اِلَباِض َربَّ اليَّاِض إَٔلَط اليَّاِض  ٔظ ِٛ اَل ا َ٘ َٓ إر  نَّ ٌَ ٔ ًٕ ل ًَلَی ابِ  ََٓسَخَل 

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، بعصم نب دقماؾ، ارسالیئ، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہل فملس وک ہی رفامےت انس اخبر دفزخ یک اھبپ ےس وہات ےہ اےس اپین ےس اڈنھا رکایل رکف۔ رھپ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآ

آپ رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکی ےٹیب ےک اپس رشتفی ےل ےئگ۔ )فہ امیبر اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 
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 ری دفر رفام دےئجی۔ اے امتؾ ولوگں ےک رب! اے بس ااسنونں ےک دوبعد ۔ا

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، بعصم نب دقماؾ، ارسالیئ، دیعسنب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھارکایل رکف۔

     355    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

برک رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، ٓاكنہ بيت ميذر، حرضت اسناء بيت ابی  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ٔ َٓاكَٔنَة ب  ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت أَبٔی َحسَّ ًَ ِئت اِلُنِئذرٔ 

 َٓ ةٔ  َٛ ٔ اِلَنِوًُو ََّضا کَاىَِت تُِؤتَی بٔاِلَنزِأَة اَل برَِکٕ أَى َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٔ وُل إ ُ٘ ُط فٔی َجِيبَٔضا َوَت َتُؼبُّ َٓ َتِسًُو بٔاِلَنأئ 



 

 

ِئح َجَضيََّه  َٓ  ًِ ََّضا ٔم اَل إٔى َٗ  ابِزُزُوَصا بٔاِلَنأئ َو

ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اخبر زدہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، افب ہ تنب ،رذر، رضحت اامسء تنب 

ین ےس اڈنھا وعرت وک الای اجات وت فہ اپین وگنما رک اس ےک رگةیؿ ںیم ڈاںیتل افر رفامںیت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اخبر وک اپ

 رکایل رکف۔ زین رفامای اخبر دفزخ یک اھبپ ےس وہات ےہ ۔

 دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، افب ہ تنب ،رذر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیش،اوبرکب نب ایب  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکف۔ اخبر دفزخ یک اھبپ ےس ےہ اس ےئل اےس اپین ےس اڈنھارکایل

     356    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوسلنہ یحٌٰي بً خلٕ، ًبساَلًلی، سٌيس، ٗتازہ، حشً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَي بِ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة 

 ٔ ًَِيُِٜه بٔاِلَنأئ اِلَبارٔز وَصا  ََٓيحُّ ٔ َجَضيََّه  ًِ ٛٔير اَل اِلُحیمَّ ٛٔيْر ٔم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبہملس ٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض 

 فآہل فملس ےن رفامای اخبر دفزخ یک اکی یٹھب ےہ۔ اےس اڈنھے اپین شیکھت اےنپ آپ ےس دفر رکف۔

 اوبہملس ٰییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔

     357    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ز، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، اسوزبً ًامز، حناز بً سلنہ، محنسبً ًن :  راوی

سٔ  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕ َحسَّ ًَأمز  ًُ ثََيا أَِسَوزُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ًَِنزٕو   ًٔ بِ

َّی اهَّللُ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ اِلٔحَحاَمةُ  صَُزیَِزَة  َٓ ٌَ بٔطٔ َخيِْر  ا َتَساَوِو ٌَ فٔی َطِيٕئ ٔمنَّ ٌِ کَا ٔ اَل إ َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسدنب اعرم، امحد نب ہملس، دمحمنب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی

  العج مت رکےت وہ اؿ ںیم ےس ارگ یسک ںیم رتہبی وہ وت فہ ےنھچپ اگلےن ںیم ےہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسدنب اعرم، امحد نب ہملس، دمحمنب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔

     358    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی جہـیم، زیازبً ربيٍ، ًباز بً ميؼور، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

یٔمُّ  ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ًَبَّازُ بِ ثََيا  ٍٔ َحسَّ ًُ الزَّبٔي ثََيا زٔیَازُ بِ  َحسَّ

َٜٔة إَٔلَّ کُلُّضُ  ٔ ًِ اِلَنََلئ ٕ ٔم َی بٔی بَٔنََل اَل َما َمَزِرُت َلِيَلَة أرُِسٔ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُس بٔاِلٔحَحاَمةٔ ِه يَ اهَّللٔ َػل َلِيَک یَا ُمَحنَّ ًَ وُل یٔی  ُ٘ 

ی، زایدنب رعیب، ابعد نب وصنمر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

م

 

 ہ ض
چ

رصن نب یلع 



 

 

اکی ےن ےھجم یہی اہک۔ اے دمحم! ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بش رعماج ںیم رفوتشں ےک سج رگفہ ےک اپس ےس یھب ریما زگر وہا۔ رہ 

 ےنھچپ اگلےن اک اامتہؾ ےئجیک ۔

ی، زایدنب رعیب، ابعد نب وصنمر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

 رصن نب یلع 

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

  

  ایبؿبط اک :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔

     359    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبْشبرک بً خلٕ، ًبساَلًلی، ًباز بً ميؼور، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِلَی حَ  َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ًَبَّازُ بِ ثََيا  سَّ

ِلَب َوَیِحلُو اِلبَ  ُّٕ الؼُّ ٔ ؤ َویُد ِبُس اِلَححَّاُو یَِذَصُب بٔالسَّ ٌَ َه اِل ٌِ ٔ َه ن ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   رَصَ اهَّللٔ َػل

وصنمر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرشبرکب نب فلخ، دبعاالیلع، ابعد نب

 فآہل فملس ےن رفامای ااھچ ےہ فہ دنبہ وج ےنھچپ اگلات ےہ۔ وخؿ اکنؽ د۔ات ےہ۔ رمک یکلہ رک د۔ات ےہ افر انیبیئ وک الجء اتشخب ےہ ۔

 ر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرشبرکب نب فلخ، دبعاالیلع، ابعد نب وصنم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔

     360    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ِلص، ٛثير بً سليه، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہحبارہ بً م :  راوی

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َٗ وُل  ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي ُت أَىََص بِ ٌِ ًُ ُسَلِيٕه َسنٔ ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

َی بٔی  َتَک بٔاِلٔحَحاَمةٔ َما َمَزِرُت َلِيَلَة أرُِسٔ ُس ُمزِ أُمَّ الُوا یَا ُمَحنَّ َٗ ٕ إَٔلَّ   بَٔنََل

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ل

 

مغ

ةحرہ نب 

 ! اینپ اتم وک ےنھچپ اگلےن اک مکح رفامےیئ ۔بش رعماج ںیم سج امجتع ےک اپس ےس یھب ںیم زگرا اس ےن یہی اہک اے دمحم

س، ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ل

 

مغ

 ةحرہ نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ۔

     361    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً رمح مرصی، ليث بً سٌس، ابوہزیزہ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ُ ٌَّ أ َ ٕ أ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنرِٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  وَّ َسَلَنَة َزِوَد الئَّييِّ َػل

َّی اهَّللُ أََمَز الئَّييُّ َػل َٓ َه فٔی اِلٔحَحاَمٔة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َه اِسَتأَِذىَِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ َیِحُحَنَضا  َوَسلَّ َ َه أَبَا كَِيَبَة أ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

َّطُ  اَل َحٔشِبُت أَى َٗ ٔة أَِو ََُُلّما َلِه َیِحَتلِٔه  َو ًَ ًِ الزَِّؿا ٌَ أََخاَصا ٔم  کَا

دمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبرہریہ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل 

اچیہ وت یبن رکمی ےن اوبہبیط وک مکح رفامای ہک اںیہن ےنھچپ اگلؤ۔ اعتٰیل اہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت 

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اوبہبیط دیسہ اؾ ہملس ےک راضیع اھبیئ وہں ےگ ای مک نس ڑلےک وہں 

 ےگ ۔



 

 

 اعتٰیل ہنعدمحم نب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبرہریہ، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ےنھچپ اگلےن یک ہگج ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن یک ہگج ۔

     362    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً مدلس، سلامیٌ بً بَلل ًل٘نہ بً ابی ًل٘نہ، ًبسالزحنً ارعد، حرضت ًبساهَّلل بً ابوبرک بً ابی طيبہ، خالس  :  راوی

 بحييہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ ثَىٔي  ًُ بََٔلٕل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ نَ َحسَّ َ٘ ِل ًَ ًُ أَبٔی  َنُة بِ َ٘ ُت ِل ٌِ اَل َسنٔ َٗ َة 

َّی اهَّللُ وُل اِحَتَحَه َرُسوُل اهَّللٔ َػل ُ٘ ًَ بَُحِيَيَة َي ِبَس اهَّللٔ ابِ ًَ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ َد  ًٔ اِْلرَِعَ ِبَس الزَِّحَن َه بَٔلِهٔی َجَنٕل َوصَُو ًَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ْو َوَسَم َرأِٔسطٔ   ُمِْحٔ

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب 

 

 ت
ج ن

 

ن

البؽ ہمقلع نب ایب ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، رضحت دبعاہلل نب 

ٍل )انیم اقمؾ( ںیم احبتل ارحاؾ رس ےک اب لک فطس ںیم ےنھچپ وگلاےن۔
مَ
َ
چ 

 

ِ
ْی 

ح
َ ل

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلس :  رافی

 

 ت
ج ن
ن 

ؿ نب البؽ ہمقلع نب ایب ہمقلع، دبعارلنمح ارعج، رضحت دبعاہلل نب 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےنھچپ اگلےن یک ہگج ۔

     363    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًلی بً مہز، سٌساسکاٖ، اػبّ بً ىباتہ، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

 ًَ ًٔ ىَُباَتَة  ّٔ بِ ًِ اِْلَِػَب ًَ  ٖٔ ٕس اِْلِٔسکَا ٌِ ًِ َس ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ِ َحسَّ اَل ىَزََل ٔجب َٗ ًَلٓٔیٕ  رٔیُل ًِ 

ًَئِن َواِلکَاصٔٔل  َه بٔٔحَحاَمةٔ اِْلَِخَس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ًَلَی الئَّييِّ َػل

وسدی نب دیعس، یلع نب رہم، دعسااکسػ، اغبص نب ابنہت، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ یبن یلص اہلل 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رگدؿ یک روگں افر ومڈنوھں ےک درایمؿ ےنھچپ اگلےن اک اہک۔ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ یلص

 وسدینب دیعس، یلع نب رہم، دعسااکسػ، اغبص نب ابنہت، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن یک ہگج ۔

     364    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً ابی خؼيب، وٛيٍ، جزیز بً حازو، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ حَ  ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَىَٕص أَ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٕ ازٔو

ًَلَی اِلکَاصٔٔل  ًَئِن َو  اِحَتَحَه فٔی اِْلَِخَس

 یلع نب ایب بیصخ، فعیک، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 رگدؿ یک روگں افر دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ ےنھچپ وگلاےئ ۔



 

 

 یلع نب ایب بیصخ، فعیک، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک ہگج ۔ےنھچپ اگل

     365    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مؼفی حنصي، وليسبً مشله، ابً ثوباٌ، حرضت ابوٛبظہ ىناری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َّی اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ًُ اِلُنَؼف ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّطُ َحسَّ ِبَظَة اِْلَىَِنارٔیِّ أَى َٛ ًِ أَبٔی  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ًُ ثَِوبَا َيا ابِ

وُل َم  ُ٘ ِيطٔ َوَي َٔ ٔ ت َٛ ًَلَی َصاَمتٔطٔ َوبَيَِن  ٌَ َیِحَتحُٔه  َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ثَُط أَ َََٓل َحسَّ َماَئ  َٚ ٔمِيُط َصٔذظٔ السِّ ًِ أَصَِزا

ظُ  ٌِ ََل َیَتَساَوی بَٔظِيٕئ لَٔظِيٕئ  َيرُضُّ  أَ

دمحمنب یفصم یصمح، فدیلنب ملسم، انب وثابؿ، رضحت اوبہشبک امنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وخؿ اہبدے وت اےس فملس اےنپ رس رپ ےنھچپ وگلاےت ےھت افر دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ یھب افر رفامےت ےھت ہک وج اؿ اقمومں ےس

 یسک امیبری اک ھچک العج ہن رکان یھب اصقنؿ ہن دے اگ۔

 دمحمنب یفصم یصمح، فدیلنب ملسم، انب وثابؿ، رضحت اوبہشبک امنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن یک ہگج ۔

     366    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 محنسبً َریٕ، وٛيٍ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕٕ َحسَّ ی ًُ ََرٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ َم  َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َس ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٕ أَ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِحَتَحَه  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ىٔي أَ ٌِ ٍْ َي اَل َوٛٔي َٗ َسُمُط  َٗ َِّٜت  َٔ اِن َٓ  َٕ ًَلَی ٔجِذ ٔسطٔ  َ ًِ َوثِئََ َلِيَضا ٔم ًَ   

ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دمحمنب رطفی، فعیک، اشمع، ایب 

وھگڑے ےس وجھکر ےک اکی ڈنٹ رپ رگے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں کرارک ںیم ومچ آیئگ۔ فعیک رفامےت ںیہ ہک 

 درد ویکہج ےس ۔ بلطم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ وگلاےئ رصػ

 دمحمنب رطفی، فعیک، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنھچپ نک دونں ںیم اگلےئ؟

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ نک دونں ںیم اگلےئ؟

     367    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًثناٌ بً مَط، زَکیا، ميرسہ، ىہاض بً ٗہه، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ َة  ًٔ َمِيرَسَ یَّا بِ ًِ َزََکٔ ًَ ًُ َمََطٕ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ٌَّ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ِضٕه  َٗ  ًٔ أض بِ اليَّضَّ

ةَ  ٌَ ًََْشَ أَِو تِٔش َة  ٌَ ِلَيَتَْحَّ َسِب َٓ ًِ أََراَز اِلحَٔحاَمَة  اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَ َوََل  َرُسوَل اهَّللٔ َػل ی ًََْشَ أَِو إِٔحَسی َؤًِْشٔ

يَ  َٓ ُو  ِه السَّ ُٛ ِّ بٔأََحٔس ُتَلطُ یَتَبَيَّ ِ٘ 

 م، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

قہ

وسدی نب دیعس، امثعؿ نب رطم، زرکای، رسیمہ، نم س نب 

 ش اےسیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ےنھچپ اگلان اچےہ وت فہ رتسہ اسین ای اسیک اترخی وک اگلےئ افر اےسی دؿ ہن اگلےئ ہک وخؿ اک وج



 

 

 الہک رک دے۔

 م، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

قہ

 وسدینب دیعس، امثعؿ نب رطم، زرکای، رسیمہ، نم س نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ نک دونں ںیم اگلےئ؟

     368    حسیث                               س سووجل  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًثناٌ بً مَط، حشً بً ابی جٌرف، محنسبً ححازہ، حرضت ىآٍ :  راوی

ًٔ ُجحَ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ رَفٕ  ٌِ ًٔ أَبٔی َج ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًُ َمََطٕ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًٔ ًَُنَز ازَ َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َة 

ِلطُ  ٌَ َت َوََل َتِح ٌِ ٌِ اِسَتَل ٔ ا إ ّ٘ ِلُط َرٓٔي ٌَ اّما َواِج اِلَتنِٔص یٔی َححَّ َٓ ُو  َّ بَٔی السَّ ِس َتبَيَّ َٗ  ٍُ ٔ اَل یَا ىَآ بٔيّرا َوََل َػبٔيًّا َػِٔيّرا َٗ َٛ  َطِيّدا 

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن ٔل َوفٔی َٓ ِ٘ ٌَ ْة َوَتزٔیُس فٔی اِل َٛ اْئ َوبََز َٔ ٙٔ أَِمَثُل َوٓٔيطٔ ٔط ی ًَلَی الزِّ وُل اِلٔحَحاَمُة  ُ٘ َه َي طٔ َوَسلَّ

 ٌَ أئ َواِلُحُن ٌَ ةٔ اهَّللٔ یَِوَو اِلَدنٔئص َواِجتَئبُوا اِلٔحَحاَمَة یَِوَو اِْلَِربٔ َٛ ًَلَی بََز اِحَتحُٔنوا  َٓ ٔى  ِٔ ِبٔت اِلٔح ّیا ةٔ َوالشَّ َویَِوَو اِْلََحٔس َتَْحِّ

ًِ اِلَبََلٔئ َو  ًَافَی اهَّللُ ٓٔيطٔ أَیُّوَب ٔم َّطُ اِلَيِوُو الَّٔذی  إٔى َٓ ََلثَأئ  أئ َواِحَتحُٔنوا یَِوَو أَلثَِيئِن َوالثُّ ٌَ بَطُ بٔاِلَبََلٔئ یَِوَو اِْلَِربٔ رَضَ

َُّط ََل یَِبُسو ُجَذاْو َوََل بََزْؾ إَٔلَّ یَِوَو  إٔى ائٔ  َٓ ٌَ أئ أَِو َلِيَلَة اِْلَِربٔ ٌَ  اِْلَِربٔ

وسدینب دیعس، امثعؿ نب رطم، نسح نب ایب رفعج، دمحمنب اجحدہ، رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

رنؾ وخآدیم الان۔ رمع ردیسہ  رفامای اے انعف ! ریمے وخؿ ںیم وجش وہایگ ےہ اےئلس وکیئ ےنھچپ اگلےن فاال التش رکف۔ ارگ وہےکس وت

ر اس ںیم افشء وبڑاھای مک نس ہچب ہن الان اےئلس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس نم ر ہنم ےنھچپ وگلاان رتہب ےہ اف

فر دبھ، ہعمج، ہتفہ افر اوتار ےک ےہ ربتک ےہ۔ ہی لقع سباھات ےہ احہظف زیت رکات ےہ۔ اہلل ربتک دے رعمجات وک ےنھچپ وگلاای رکف ا

یل ےن رفز دصقا ےنھچپ تم وگلاای رکف )اافتًاق ااسی وہ اجےئ وت رحج ںیہن( افر ریپ افر لگنم وک ےنھچپ وگلاای رکف۔ اےئلس ہک ایس دؿ اہلل اعت

وہ وتدبھ ےک دؿ ای دبھ یک رات  رضحت اویب وک امیبری ےس افشء اطعرفامیئ افر دبھ ےک رفز فہ امیبر وہےئ ےھت افر ذجاؾ افر ربص اظرہ



 

 

 وکاظرہ وہات ےہ ۔

 وسدینب دیعس، امثعؿ نب رطم، نسح نب ایب رفعج، دمحمنب اجحدہ، رضحت انعف :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ نک دونں ںیم اگلےئ؟

     369    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مؼفی حنصي، ًثناٌ بً ًبسالزحنً، ًبساهَّلل بً ًؼنہ، سٌيس بً مينوٌ، حرضت ىآٍ :  راوی

ثََيا ًٔ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا َّی اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ًُ اِلُنَؼف ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٕ  َحسَّ ًٔ َمِيُنو ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ ًِٔؼَنَة  ًَِبُس اهَّللٔ بِ

 ٌَ ِلطُ َطابًّا َوََل َتِح ٌَ ٕ َواِج او أِتٔىٔي بَٔححَّ َٓ ُو  َّ بَٔی السَّ ٍُ َتبَيَّ ٔ ًُ ًَُنَز َیا ىَآ اَل ابِ َٗ اَل  َٗ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ اَل ًَ َٗ اَل َو َٗ ا  ِلُط َطِيّدا َوََل َػبٔيًّ

ُت َرُسوَل  ٌِ ًُ ًَُنَز َسنٔ ٔل َوَتزٔیُس ابِ ِ٘ ٌَ ٙٔ أَِمَثُل َوهَٔی َتزٔیُس فٔی اِل ی ًَلَی الزِّ وُل اِلٔحَحاَمُة  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔى  اهَّللٔ َػل ِٔ فٔی اِلٔح

ًَلَی اِسٔه اهَّللٔ َواِجتَئبُوا اِلٔحَحا َيِوَو اِلَدنٔئص  َٓ ٌَ ُمِحَتحّٔنا  ًِ کَا َن َٓ ّوا  ِٔ ٔ ِبٔت َوَتزٔیُس اِلَحآَٔى ح ةٔ َویَِوَو الشَّ ٌَ َمَة یَِوَو اِلحُُن

 َّ إٔى َٓ أئ  ٌَ ََلثَأئ َواِجتَئبُوا اِلٔحَحاَمَة یَِوَو اِْلَِربٔ طُ اِلَيِوُو الَّٔذی أُٔػيَب ٓٔيطٔ أَیُّوُب َوَیِوَو اِْلََحسٔ َواِحَتحُٔنوا یَِوَو أَلثَِيئِن َوالثُّ

ائٔ بٔاِلَبََلٔئ َوَما یَِبُسو ُجَذاْو َوََل بَزَ  ٌَ أئ أَِو َلِيَلةٔ اِْلَِربٔ ٌَ  ْؾ إَٔلَّ فٔی یَِوؤ اِْلَِربٔ

دمحمنب یفصم یصمح، امثعؿ نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب ہمصع، دیعس نب ومیمؿ، رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک دیسان انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ےن فاےل وک البؤ وجاؿ وک البان وبڑےھ ای مک رمع ہچب وک ہن البان۔ ہنع ےن رفامای اے انعف ! ریمے وخؿ ںیم وجش وہ راہ ےہ اس ےئل ےنھچپ اگل

 رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک ہی رفامےت انس ہک نم ر ہنم ےنھچپ

 زمدی زیت وہ اجات ےہ۔ وس وج ےنھچپ اگلان اچےہ وت رعمجات ےک وگلاان زایدہ رتہب ےہ افر اس ےس لقع سبیتھ ےہ افر احےظف فاےل اک احہظف

ھ ےک رفز اہلل اک انؾ ےل رک اگلےئ افر ہعمج ہتفہ افر اوتار ےک دونں ںیم ےنھچپ اگلےن ےس اانتجب رکف۔ ریپ لگنم وک ےنھچپ وگلاای رکف افر دب

ںیم التبم وہےئ افر ذجاؾ افر دبھ ےک دؿ ای دبھ یک رات  رفز یھب ےنھچپ وگلاےن ےس اانتجب رکف ویکہکن ایس دؿ رضحت اویب آزامشئ



 

 

 ںیم یہ اظرہ وہات ےہ ۔

 دمحمنب یفصم یصمح، امثعؿ نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب ہمصع، دیعس نب ومیمؿ، رضحت انعف :  رافی

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

  

 دے رک العج رکان۔داغ 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ دے رک العج رکان۔

     370    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ليث، محاہس، ًٔار بً حرضت مِيرہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ اليَّئ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ اِلُنِٔيَرةٔ  ارٔ بِ َّ٘ ًَ  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن يِّ َة َحسَّ

ُّٔل  َوک ًِ التَّ ِس بَزَٔئ ٔم َ٘ َٓ َتَوی أَِو اِستَرِقَی  ِٛ ًِ ا اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

لیع نب ہیلع، ثیل، اجمدہ، افعر نب رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اامس

  ڑپےھ فہ وتلک ےس ربی ےہ ۔

  

 فملس ےن رفامای وج داغ اگلےئ ای م

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ثیل، اجمدہ، افعر نب رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ دے رک العج رکان۔



 

 

     371    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ن رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًنزوبً رآٍ، ہظيه، ميؼور، یوىص، حشً، حرضت ًنزاٌ بً حؼي :  راوی

 َٗ ًٔ اِلُحَؼئِن  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًِ َمِيُؼوٕر َویُوىُُص  ًَ ثََيا صَُظِيْه  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  َّی َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

َِٓلِحُت َوََل  َنا أَ َٓ َتَویُِت  ِٛ ا َٓ ًِ اِلکَیِّ  ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ   أَىَِحِحُت اهَّللُ 

رمعفنب راعف، میشہ، وصنمر، ویسن، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن داغ د ےن ےس عنم رفامای اس ےک دعب ںیم ےن داغ دای وت ہن ےھجم تحص وہ ہن اافہق ۔

 ، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعفنب راعف، میشہ، وصنمر، ویسن :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ دے رک العج رکان۔

     372    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٍ، مزواٌ بً طحاَ، ساله آلع، سٌيس، بً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاحنس بً ميي :  راوی

 ٕ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َِٓلُص  َ ثََيا َسالْٔه اِْل َٕ َحسَّ ًُ ُطَحا ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ٍٕ َحسَّ ًُ َمئي ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ

اُئ فٔی ثَََلٕث َشِ  َٔ طُ الظِّ ٌَ َٓ ًِ اِلکَیِّ َر ًَ ًٔي  ٕة بَٔيإر َوأَىَِهی أُمَّ يَّ َٛ كَٔة ٔمِحَحٕه َو ًََشٕل َوَشِ  بَٔة 

ادمح نب عینم، رمفاؿ نب اجشع، اسمل اشطف، دیعس، نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ء ےہ دہش اک وھگٹن ےنھچپ وگلاان آگ ےس داغ دانی افر ںیم اینپ اتم وک آگ ےس داغ د ےن ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت زیچفں ںیم افش

 ےس عنم رکات وہں ۔



 

 

 ادمح نب عینم، رمفاؿ نب اجشع، اسمل اشطف، دیعس، نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داغ ےنیل اک وجاز ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ ےنیل اک وجاز ۔

     373    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بظار، محنسبً جٌرفُيسر، طٌبہ، احنسبً سٌيس زارمی، نرض بً طنيل،  :  راوی

 محنس بً ًبسالزحنً بً سٌس بً زرارہ انؼاریطٌبہ، حرضت 

رَفٕ ُُِيَسْر َحسَّ  ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ إر  ًُ َبظَّ ُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ثََيا ُط

ثََيا اليَّرِضُ بِ  ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس السَّ ًٔ ُزَراَرَة اِْلَِنَؼارٔیُّ َس ٔس بِ ٌِ ًٔ َس ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َبُة َحسَّ ٌِ ثََيا ُط ًُ ُطَنِيٕل َحسَّ

ًَ ُزَراَرَة َوصُوَ  َس بِ ٌِ ٌَّ أََس ُث اليَّاَض أَ ُت َرُجَّل ٔميَّا بٔطٔ َطبٔيّضا یَُحسِّ ِٛ ًَیمِّ یَِحٌَي َوَما أَِزَر ُط  ٌَ طٔ َجسُّ ُمحَ  َسنٔ ًِ َٗٔبٔل أُمِّ ٕس ٔم نَّ

 َِ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َْلُبِل ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ بَِحُة  اُل َلطُ الذُّ َ٘ ٍْ فٔی َحِل٘ٔطٔ يُ َّطُ أََخَذُظ َوَج ًَّ أَِو َْلُبِلٔيَنَّ فٔی أَبٔی أَُماَمَة ًُِذّرا أَى

َّی ا اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ َناَت  َٓ ََٜواُظ بَٔئسظٔ  ًِ َػاحٔبٔطٔ َوَما أَِملُٔک َلُط َٓ ًَ  ٍَ َٓ ََل َز َٓ ٌَ أَ ولُو ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔميَتَة َسِوٕئ لِٔلَيُضوزٔ َي ًَ هَّللُ 

ٔسي َطِيّئا ِٔ  َوََل لَٔي

نب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحمنب رفعجدنغر، ہبعش، ادمحنب دیعس داریم، رضن نب لیمش، ہبعش، رضحت دمحم نب دبعارلنمح 

دعس نب زرارہ ااصنری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اچچاسیجاصحل افر یقتم صخش ںیہن داھکی۔ ںیم ےن اںیہن ےس انس فہ ولوگں وک ئات 

رےہ ےھت ہک ادعس نب زرارہ وج دمحم ےک )ریمے( انانںیہ ےک قلح ںیم درد ااھٹ۔ ےسج ذہحب ےتہک ںیہ )انخؼ یک اکی ونع ےہ( یبن یلص 

فملس ےن رفامای ںیم اوباامہم )ادعسنب زرارہ( ےک العج ںیم وپری وکشش رکفں اگ اتآہکن ولگ ےھجم ذعمفر ںیھجمس )ہی اہلل ہیلع فآہل 

ہن ںیہک ہک ایھچ رطح العج ہن ایک اس ےئل ومت آیئ( انچہچن آپ ےن اےنپ دتس کرارک ےس اںیہن داغ دای۔ ابآلرخااکن ااقتنؽ وہایگ 



 

 

 رفامای ہی ومت ربی ےہ وہید ےئلیک ہک فہ ںیہک ےگ اےنپ اس؟یھ وک ومت ےس ہن اچپاکساحالہکن ںیم ہن ایکس وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اجؿ اک امکل وہں ہن اینپ اجؿ اک امکل وہں ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دمحمنب رفعجدنغر، ہبعش، ادمحنب دیعس داریم، رضن نب لیمش، ہبعش، رضحت دمحم نب  :  رافی

 دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ ااصنری

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ ےنیل اک وجاز ۔

     374    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز بً ًبس اهَّللًنزوبً رآٍ، ًبيس كيآسي،  :  راوی

 ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ َيآٔٔسيُّ  ًُ ًُبَِيٕس اللَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًُ  َحسَّ اَل َمزَٔق أُبَیُّ بِ َٗ  ٕ َجابٔز

َّی اهَّللُ أَِرَسَل إَٔلِيطٔ الئَّييُّ َػل َٓ ٕب َمَزّؿا  ٌِ َحلٔطٔ َٛ ِٛ ًَلَی أَ ََٜواُظ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه كَبٔيّبا    

ی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رضحت ایب نب بعک امیبر وہےئگ وت یبن یلص اہلل 

فس

رمعفنب راعف، دیبع انط

 دای۔ ہیلع فملس ےن اؿ ےک اپس اکی بیبط وک اجیھب۔ اس ےن اؿ ےک ابزف یک اکی رگ وک داغ

ی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب نب دبع اہلل :  رافی

فس

 رمعفنب راعف، دیبع انط

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ ےنیل اک وجاز ۔



 

 

     375    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً ابی خؼيب، وٛيٍ، سٔياٌ ، زبير، جابز بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اهَّللَٔحسَّ َلِيطٔ   أَ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

َحلٔطٔ َمزََّتئِن  ِٛ اذٕ فٔی أَ ٌَ ًَ ُم َس بِ ٌِ َوی َس َٛ َه   َوَسلَّ

یلع نب ایب بیصخ، فعیک، ایفسؿ ، زریب، اجرب نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابزف یک اکی رگ وک دااغ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفابررضحت دعس

 یلع نب ایب بیصخ، فعیک، ایفسؿ ، زریب، اجرب نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ادمث اک رسہم اگلان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ادمث اک رسہم اگلان۔

     376    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوسلنہ، یحٌٰي بً خلٕ، ابوًاػه، ًثناٌ بً ًبسالنلک، ساله بً ًبساهَّلل :  راوی

ثَىٔي ًُ  ًَأػٕه َحسَّ ثََيا أَبُو  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَي بِ ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًَ ُت َسالَٔه بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ِبٔس اِلَنلٔٔک  ًَ  ًُ ٌُ بِ ِثَنا

َُّط یَِحلُ  إٔى َٓ َلِيُِٜه بٔاِْلٔثِنٔٔس  ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ُث  زَ یَُحسِّ ٌَ
 و اِلَبرَصَ َویُِيبُٔت الظَّ

وباعمص، امثعؿ نب دبعاکلمل، اسمل نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادمث اوبہملس، ٰییحی نب فلخ، ا

 اک اامعتسؽ اامتہؾ ےس ایک رکف اس ےئل ہک ہی اگنہ وک زیت رکات ےہ افر ابولں وک سباھات ےہ۔



 

 

 نب دبعاہللاوبہملس، ٰییحی نب فلخ، اوباعمص، امثعؿ نب دبعاکلمل، اسمل  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ادمث اک رسہم اگلان۔

     377    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً ميٜسر، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی  يل بً مشله،ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ ، اسناً :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕ  َحسَّ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلُنِيَٜسٔرٔ  ٔس بِ ُمَحنَّ

ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػ  ٌِ اَل َسنٔ َُّط َیِحلُو اِلَبرَصَ َویُِيبُٔت الظَّ َٗ إٔى َٓ ًََلِيُِٜه بٔاِْلٔثِنٔٔس ًِٔيَس اليَِّوؤ  وُل  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  زَ ل ٌَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، اامسلیع نب ملسم، دمحمنب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وسےت فتق ادمث رسہم اامتہؾ ےس اامعتسؽ ایک رکف اس ےئل ہک ہی انیبیئ وک الج اتشخب

 افر ابولں وک ااگات ےہ ۔

 اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، اامسلیع نب ملسم، دمحمنب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ادمث اک رسہم اگلان۔

     378    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ثيه، سٌيسبً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً ازو، سٔياٌ ، ابی خ :  راوی

 ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ًِ ابِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ آَزَو  ثََيا یَِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ  ُجَبيِر

ًََليِ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل زَ َٗ ٌَ
َحالُُٜٔه اِْلٔثِنُٔس َیِحلُو اِلَبرَصَ َویُِيبُٔت الظَّ ِٛ  طٔ َوَسلََّه َخيِرُ أَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، ایفسؿ ، ایب میثخ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 رسومں ںیم بس ےس رتہب )رسہم( ادمث ےہ۔ ہی انیبیئ زیت رکات ےہ افر ابؽ ااگات ےہ ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ادؾ، ایفسؿ ، ایب میثخ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اطؼ رمہبت رسہم اگلان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطؼ رمہبت رسہم اگلان۔

     379    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ًنز، ًبسالنلک بً ػباح، ثور بً یزیس، حؼين حنيری، ابوسٌس خير، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ہًي

ًِ حَُؼيِٕن  ًَ ًٔ یَزٔیَس  ًِ ثَِورٔ بِ ًَ بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ًُ ًَُنَز َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٔ  َحسَّ ٔس اِلَديِر ٌِ ًِ أَبٔی َس ًَ اِلٔحِنيَرٔیِّ 

ًِ ا اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َد ًَ ََل رَحَ َٓ ًِ ََل  ًَ َوَم ِس أَِحَش َ٘ َٓ َل  ٌَ َٓ  ًِ ِلُيوتٔزِ َم َٓ َتَحَل  ِٛ 

دبعارلنمح نب رمع، دبعاکلمل نب ابصح، وثر نب سیدی، نیصح ریمحی، اوبدعس ریخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ؼ رمہبت اگلےئ۔ وج اطؼ دعد اک ایخؽ رےھک اس ےن ااھچ ایک افر وج ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج رسہم اگلےئ وتاط



 

 

 ااسی ہن رکے وت ھچک رحج ںیہن ۔

 دبعارلنمح نب رمع، دبعاکلمل نب ابصح، وثر نب سیدی، نیصح ریمحی، اوبدعس ریخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اطؼ رمہبت رسہم اگلان۔

     380    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، ًبازبً ميؼور، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو  ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًٔ َمِيُؼوٕر  ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل کَاىَِت لٔلئَّييِّ برَِکٔ بِ َٗ

ًَيِٕن  َه ُمُِٜحَلْة یََِٜتٔحُل ٔمِيَضا ثَََلثّا فٔی کُلِّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

، سیدینب اہرفؿ، ابعدنب وصنمر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش

 فآہل فملس ےک اپس اکی رسہم داین ؟یھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس رہ آا ھ ںیم نیت ابر رسہم اگلےت ےھت ۔

 ؿ، ابعدنب وصنمر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرف :  رافی

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

  

 رشاب ےس العج رکان عنم ےہ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےس العج رکان عنم ےہ۔



 

 

     381    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، حنازبً سلنہ، سناک بً رحب، ًل٘نہ بً وائل حرضمی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ رَحِ  ًُ َسَلَنَة أَىَِبأَىَا ٔسَناُک بِ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَلِ َحسَّ  ًِ ًَ مٔیِّ ٕب  ًٔ َوائٕٔل اِلَحرِضَ َنَة بِ َ٘

َيِْشَ  َٓ َصا  َترٔصُ ٌِ ًَِيابّا َن ٌَّ بٔأَِرٔؿَيا أَ ٔ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ إ اَل  َٗ مٔیِّ  ًٔ ُسَویِٕس اِلَحرِضَ ٚٔ بِ ًِ كَارٔ ُتطُ ًَ ٌِ اَج َ ََ اَل ََل  َٗ ُب ٔمِيَضا 

 ٔ ٌَّ َذل ٔ اَل إ َٗ َّا َنِشَتِظفٔی بٔطٔ لِٔلَنزٔیٔف  ٜٔيَُّط َزاْئ ُِٗلُت إٔى إئ َوَل َٔ  َک َلِيَص بٔٔظ

اوبرکب نب ایب ہبیش، امحدنب ہملس، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے 

ےت ںیہ ںیم ےن دفابرہ وپاھچ اہلل ےک روسؽ ! امہرے العہق ںیم اوگنر وہےت ںیہ مہ اوکن وچنڑ رک یپ  ےتک ںیہ ؟ آپ ےن رفامای ںیہن ! رفام

 افر رعض ایک مہ اس ےس امیبر اک العج رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای اس ںیم افشء ںیہن ےہ ہکلب امیبری )انگہ( ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، امحدنب ہملس، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقآؿ ےس العج ) رک ےک افشء احلص( رکان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ ےس العج ) رک ےک افشء احلص( رکان۔

     382    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ی، ًلی بً ثابت، سٌازبً سلامیٌ، ابواسحٙ، حارث، حرضت ًلی محنس بً ًبيسبً ًتبہ بً ًبسالزحنً ٛيس :  راوی

 َکو اهَّلل وجہہ

 َ ث ًُ ثَابٕٔت َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِٜٔيسٔیُّ َحسَّ ًٔ اِل ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًٔ ًُتَِبَة بِ ًُ ًُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ازُ بِ ٌَّ َيا َس



 

 

ًِ اِلَحارٔ ًَ  َٙ َوأئ اِلُْقِ إِٔسَح َه َخيِرُ السَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِيطُ  ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اهَّللُ   ًِ ًَ ٌُ ٔث   آ

دمحم نب دیبعنب ہبتع نب دبعارلنمح دنکی، یلع نب اثتب، اعسدنب امیلسؿ، اوب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی دفا رقآؿ ےہ۔ ہک روسؽ

 دمحم نب دیبعنب ہبتع نب دبعارلنمح دنکی، یلع نب اثتب، اعسدنب امیلسؿ، اوبا،قح، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 دنہمی اک اامعتسؽ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دنہمی اک اامعتسؽ ۔

     383    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، زیسبً خباب ، ٓائسجو ٛہ مویٰی ہيں ًبيساهَّلل بً ًلی بً ابی رآٍ، ًبيساهَّلل، حرضت سلیم او  :  راوی

  تٌایٰی ًيہرآٍ رضي اهَّلل

 ًٔ ائْٔس َمِویَی ًُبَِئس اهَّللٔ بِ َٓ ثََيا  ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَىٔي َمِوََلَی َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ًٔ أَبٔی َرآ ًَلٔیِّ بِ  

ٍٕ َمِوََل  ٔ تٔی َسِلیَم أُوُّ َرآ ثَِتىٔي َجسَّ َّی اهَّللُ ًُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ ٌَ ََل ُئؼيُب الئَّييَّ َػل اَلِت کَا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ةُ َرُسؤل اهَّللٔ َػل

َلِيطٔ اِلٔحيَّاَئ  ًَ  ٍَ ْة إَٔلَّ َوَؿ َٛ َحْة َوََل َطِو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َْقِ

ایب راعف، دیبع اہلل، رضحت یملس اؾ راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، زدینب ابخب ، افدئوج ہک ومٰیل ںیہ دیبع اہلل نب یلع نب 

اٹن اتھبچ وت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آزاد رکدہ ابدنی ںیہ۔ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زمخ وہات ای اک

 ےت ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس )زمخ فایل ہگج رپ( رپ دنہمی اگل

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدینب ابخب ، افدئوج ہک ومٰیل ںیہ دیبعاہلل نب یلع نب ایب راعف، دیبعاہلل، رضحت یملس اؾ راعف ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ۔ افوٹنں ےک اشیپب اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افوٹنں ےک اشیپب اک ایبؿ ۔

     384    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی جہـیم، ًبسالوہاب، حنيس، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبُس اِلَوصَّأب  ثََيا  یٔمُّ َحسَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ  َحسَّ ٔسُموا  َٗ یَِيَة  ًِ رُعَ ٌَّ ىَاّسا ٔم ًِ أَىَٕص أَ ًَ ثََيا حَُنِيْس  َحسَّ

ٔیَی ذَ  ِجُتِه إ َ ََ َه َلِو  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َػل َ٘ َٓ اِجَتَوِوا اِلَنٔسیَيَة  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ أَِلَباَػل بُِتِه ٔم َْشٔ َٓ ٕ َلَيا  ىَٔضا ِوز

لُوا ٌَ َٔ َٓ  َوأَبَِوالَٔضا 

ی، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رعہن ےک ھچک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

 ہ ض
چ

رصن نب یلع 

افوٹنں ںیم اجؤ افر فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ دمہن یک آب فوہا اںیہن وماقف ہن آیئ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ارگ مت امہرے 

 اےکن دفدھ ویپ افر اشیپب یھب )وت اشدی مت دنترتس وہ اجؤ( اوہنں ےن ااسی یہ ایک۔

ی، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

 رصن نب یلع 

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

  

 ربنت ںیم یھکم رگاجےئ وت ایک رکںی ؟



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم یھکم رگاجےئ وت ایک رکںی ؟

     385    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، ابً ابی ذئب، سٌيسبً خالس، ابی سلنہ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌای :  راوی

ًٔ َخالٔسٕ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثَىٔي أَبُو َحسَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة َحسَّ ًَ  

اَل فٔی أََحٔس َجيَ  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس أَ اؤ َس ٌَ ٍَ فٔی اللَّ َٗ إَٔذا َو َٓ اْئ  َٔ ٔ ٔط ََ ِْ بَأب ُسهٌّ َوفٔی ا اَوِی الذُّ

اَئ  َٔ ُ الظِّ َِّ هَّ َویَُؤ ُو الشُّ سِّ َ٘ َُّط ُي إٔى َٓ لُوُظ ٓٔيطٔ  ُ٘ اِم َٓ 

ںیہ ہک روسؽ  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، انب ایب ذبئ، دیعسنب اخدل، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یھکم ےک اکی رپ ںیم زرہ ےہ افر دفرسے ںیم افشء ےہ۔ اس ےئل بج ہی اھکےن یک زیچ ںیم 

 رگاجےئ وت اےس )لمکم( ڈوب دف ویکہکن زرہ فاال رپ آےگ ریتھک ےہ افر افشء فاال ےھچیپ ۔

 نب ایب ذبئ، دیعسنب اخدل، ایب ہملس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، ا :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم یھکم رگاجےئ وت ایک رکںی ؟

     386    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، مشله بً خالس، ًتبہ بً مشله ًبيسبً حيين، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ حَُييِٕن  ًِ ًُبَِيسٔ بِ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًِ ًُتَِبَة بِ ًَ ًُ َخالٕٔس  ثََيا ُمِشلُٔه بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ َّی  أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ



 

 

ٌَّ فٔی  ٔ إ َٓ ِحطُ  نِٔشُط ٓٔيطٔ ثُهَّ لَٔيَِطَ ِِ ِلَي َٓ ابُِٜٔه  بَاُب فٔی َشَ ٍَ الذُّ َٗ اَل إَٔذا َو َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  اّئ اهَّللُ  َٔ ٔ ٔط ََ ِْ  أََحٔس َجَياَحِيطٔ َزاّئ َوفٔی ا

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع وسدینب دیعس، ملسم نب اخدل، ہبتع نب ملسم دیبعنب نینح، رضحت اوب

فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک ےک رشمفب ںیم یھکم رگ اجےئ وت اےس اچےیہ ہک یھکم وک ڈوبدے رھپ اکنؽ ےک ابرہ کنیھپ 

 دے اس ےئل ہک اس ےک اکی رپ ںیم امیبری ےہ افر دفرسے ںیم افشء ۔

 ، ملسم نب اخدل، ہبتع نب ملسم دیبعنب نینح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعوسدینب دیعس :  رافی

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

  

 رظن اک ایبؿ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن اک ایبؿ۔

     387    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ابومٌاویہ بً ہظاو، ًنار بً زریٙ، ًبساهَّلل بً ًيسٰي، اميہ بً ہيس حرضت ًامز بً  :  راوی

 ربيٌہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَنَّ  ثََيا  ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة َحسَّ ًِ أَُميَّ ًَ ًٔ ًٔيَسي  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕٙ ًُ ُرَزیِ اُر بِ

 َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َة  ٌَ ًٔ َربٔي ٔ بِ ًَأمز  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ صِٔيٕس  ٌّٙ بِ يُِن َح ٌَ  اَل اِل

ر نب زرقی، دبعاہلل نب ٰیسیع، اہیم نب دنہ رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی نب اشہؾ، امع

 ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رظن قح ےہ۔

اعرم نب رہعیب ریض اہلل دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی نب اشہؾ، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب ٰیسیع، اہیم نب دنہ رضحت  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن اک ایبؿ۔

     388    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًليہ، جزیزی، مـارب بً حزٌ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً  :  راوی

ًٔ حَ  ارٔٔب بِ ـَ ًِ ُم ًَ ًِ اِلحَُزیِزٔیِّ  ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٌٕ ِ ز

َّی اهَّللُ  ٌّٙ َرُسوُل اهَّللٔ َػل يُِن َح ٌَ َه اِل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، رجریی، اضمرب نب زحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رظن قح ےہ ۔

 رب نب زحؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، رجریی، اضم :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن اک ایبؿ۔

     389    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

او مدزومی، وہيب، ابی واٗس، ابی سلنہ بً ًبسالزحنً، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ محنسبً بظار، ابوہظ :  راوی



 

 

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ أَبٔی ًَ ًِ أَبٔی َوإٗٔس  ًَ ثََيا ُوَصِيْب  ٕ اِلَنِدزُومٔیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو صَٔظاو إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ  َسَلَنَة بِ ًَ

 ٌّٙ يَِن َح ٌَ ٌَّ اِل ٔ إ َٓ ٌٔيُذوا بٔاهَّللٔ  َه اِسَت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ  ًَائَٔظَة 

 یتدمحمنب اشبر، اوباشہؾ زخمفیم، فبیہ، ایب فادق، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفام

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل ےس انپہ اموگن رظن قح ےہ۔

 دمحمنب اشبر، اوباشہؾ زخمفیم، فبیہ، ایب فادق، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن اک ایبؿ۔

     390    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ ، زہزی، حرضت ابوامامہ بً سہل بً حييٕ :  راوی

َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ َة بَٔشِضٔل َحسَّ ٌَ ًُ َربٔي ًَأمزُ بِ اَل َمزَّ  َٗ  ٕٕ ًٔ حَُيِي ًٔ َسِضٔل بِ ًِ أَبٔی أَُماَمَة بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ

ُتٔیَ  أ َٓ ٌِ لُبَٔم بٔطٔ  َنا َلبَٔث أَ َٓ  ٕ ٔ َوََل ٔجِلَس ُمَدبَّأَة اَل َلِه أََر کَاِلَيِوو َ٘ َٓ َتٔشُل  ِِ ٕٕ َوصَُو َي ًٔ حَُيِي ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔطٔ الئَّييَّ َػ  بِ َّی اهَّللُ  ل

ُتُل أَحَ  ِ٘ ًَََلَو َي اَل  َٗ َة  ٌَ ًَ َربٔي ًَأمَز بِ الُوا  َٗ ٌَ بٔطٔ  ضُٔنو ًِ َتتَّ اَل َم َٗ ا  ٌّ ٘ٔيَل َلُط أَِزرِٔک َسِضَّل َِصٔي ِه َٓ ُٛ ِه أََخاُظ إَٔذا َرأَی أََحُس ُٛ ُس

 ُ ٔة ث َٛ َُ َلُط بٔاِلبََر ِلَيِس َٓ حٔبُُط  ٌِ ًِ أَخٔيطٔ َما ُي ئِن ٔم َ٘ َٓ ٔیَی اِلنٔزِ ٔشِل َوِجَضُط َویََسیِطٔ إ ِِ َي َٓ  َ أ ٌِ یََتَوؿَّ ًَأمّزا أَ أََمَز  َٓ ًَا بَٔنإئ  هَّ َز

ًِ الزُّصِزٔیِّ َوأََم  ًَ َنْز  ٌِ اَل َم َٗ  ٌُ َيا ِٔ اَل ُس َٗ َلِيطٔ  ًَ ٌِ َيُؼبَّ  ٔ َوأََمَزُظ أَ بَتَِيطٔ َوَزاخَٔلَة إَٔزارٔظ ِٛ َ َوُر َ اِْلٔى أ َٔ ٌِ َیِٜ ٔٔطٔ َزُظ أَ ًِ َخِل  اَئ ٔم

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، زرہی، رضحت اوباامہم نب لہس نب فینح رفامےت ںیہ ہک ریمے فادل لہس نب فینح نم  رےہ ےھت۔ اعرم نب 

 رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک رقبی ےس زگرے وت رفامای ںیم ےن آج کت ااسی آدیم ہن داھکی۔ رپدہ دار ڑلیک اک دبؿ یھب وت ااسی ںیہن



 

 

 وہات۔ وھتڑی یہ دری ںیم لہس رگ ڑپے۔ اںیہن یبن یک دختم ںیم الای ایگ افر رعض ایک ایگ ذرا لہس وک دےئھکی وت رگ ڑپا ےہ۔ رفامای ںیہمت

سک ےک قلعتم ایخؽ ےہ ہک )ایکس رظن یگل ےہ ؟( ولوگں ےن رعض ایک اعرم نب رہعیب یک۔ رفامای آرخ مت ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ وک 

رکات ےہ ؟ وج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ںیم ایسی ابت دےھکی وج اےس ایھچ ےگل وت اوکس اچےئہ ہک اھبیئ وک ربتک یک داع دے۔ ویکں لتق 

رھپ آپ ےن اپین وگنماای افر اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای فوض رکںی۔ اوہنں ےن ہرہہ دوھای افر وینہکں کت اہھت دوھےئ افر 

فر ازار ےک ادنر )رتس( اک ہصح دوھای۔ آپ ےن ہی دوھؿ لہس رپ ڈاےنل اک مکح رفامای۔ ایفسؿ وثری رفامےت ںیہ ہک دفونں ےنٹھگ دوھےئ ا

ے 

 

لن
 
ب
اک مکح رمعم ےن اہک ہک اامؾ زرہی ےن رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ اؿ رپ اپین اڈن

 رفامای۔

 نب امعر، ایفسؿ ، زرہی، رضحت اوباامہم نب لہس نب فینحاشہؾ  :  رافی

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

  

 رظن اک دؾ رکان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن اک دؾ رکان۔

     391    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًنزو بً زیيار، رعوہ، ًامز، ًبيسبً رٓاًہ زرقی، حرضت اسناء رضي اهَّلل  :  ویرا

 تٌایٰی ًيہ

 ًٔ َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َحسَّ  ٕ ًَأمز َة   ًَ ا َٓ ًٔ رٔ ًِ ًُبَِئس بِ

اَل  َٗ أَِستَرِقٔی َلُضِه  َٓ يُِن  ٌَ رَفٕ ُتٔؼيبُُضِه اِل ٌِ ٌَّ بَىٔي َج ٔ اَلِت أَِسَناُئ َیا َرُسوَل اهَّللٔ إ َٗ اَل  َٗ َٙ الزَُّرقٔیِّ  ٌَ َطِيْئ َسابَ َلِو کَا َٓ ِه  ٌَ  َن

يُِن  ٌَ ِتُط اِل َ٘ َسَر َسَب َ٘  اِل

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک  رمعف نب دانیر، رعفہ، اعرم، دیبعنب رافہع زریق، رضحت اامسء ریضاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، 



 

 

 اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! رفعج ےک وچبں وک رظن گل اجیت ےہ ایک ںیم اںیہن دؾ رک دای رکفں ؟ رفامای کیھٹ ےہ ویکہکن

  سبھ یتکس ےہ۔دقتری ےس ارگ وکیئ زیچ سبھ یتکس ےہ وت رظن یہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رعفہ، اعرم، دیبعنب رافہع زریق، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ان۔رظن اک دؾ رک

     392    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٌيسبً سلامیٌ ًباز، جزیزی، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس :  راوی

ًِ اِلُحَزیِزٔیِّ  ًَ  ٕ ًَبَّاز  ًِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ  َحسَّ اَل کَا َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ

ا ىَزََلِت  َلنَّ َٓ ًِئُن اِْلٔىِٔص  ٌِّ ثُهَّ أَ ًَئِن اِلَحا  ًِ ذُ ٔم وَّ ٌَ َه یََت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌٔ أََخَذصَُنا َوَتَزَک َما ٔسَوی َرُسوُل اهَّللٔ َػل وِّذََتا ٌَ  اِلُن

 َذلَٔک 

دیعسنب امیلسؿ ابعد، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہچنت اوبرکب نب ایب ہبیش، 

 یک رظن ےس رھپ ااسنونں یک رظن ےس انپہ اماگن رکےت ےھت۔ بج وعمذنیت انزؽ وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن ا رایر رکایل

 افر ابیق بس ھچک رتک رک دای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیعسنب امیلسؿ ابعد، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رظن اک دؾ رکان۔

     393    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً ابی خؼيب، وٛيٍ، سٔياٌ، مشٌز، مٌبسبً خالس، ًبساهَّلل بً ىنير، اسحٙ بً سلامیٌ، ًبساهَّلل بً طساز،  :  راوی

 او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ  ٕ ز ٌَ ٌَ َؤمِش َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ازٕ  ًٔ َطسَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ َخالٕٔس  َبسٔ بِ ٌِ َم

ئِن  ٌَ ًِ اِل ٌِ َتِشتَرِقَٔی ٔم َه أََمَزَصا أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل  أَ

نب دشاد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ یلع نب ایب بیصخ، فعیک، ایفسؿ، ع ،ر، دبعمنب اخدل، دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ، دبعاہلل 

 دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن رظن اک دؾ رکےن یک ااجزت رم تم رفامیئ۔

اد، اؾ اوملنینم یلع نب ایب بیصخ، فعیک، ایفسؿ، ع ،ر، دبعمنب اخدل، دبعاہلل نب ریمن، ا،قح نب امیلسؿ، دبعاہلل نب دش :  رافی

 دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فہ دؾ نج یک ااجزت ےہ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 فہ دؾ نج یک ااجزت ےہ۔

     394    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، اسحٙ بً سلامیٌ، ابی جٌرف رازی، حؼين، طٌيي، حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ رَفٕ الزَّازٔیِّ  ٌِ ًِ أَبٔی َج ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ بَُزیَِسَة ًِ حَُؼيِٕن َحسَّ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ



 

 

ًَيِٕن أَِو حَُنةٕ   ًِ َيَة إَٔلَّ ٔم ِٗ َه ََل ُر ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ 

ؽ اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ، ایب رفعج رازی، نیصح، یبعش، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روس

 (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رظن ڈےکن ےک العفہ یسک افر زیچ ںیم دؾ ای وعتسی )ا ان( دیفم ںیہن )انتج اؿ ںیم دیفم ےہ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ا،قح نب امیلسؿ، ایب رفعج رازی، نیصح، یبعش، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 فہ دؾ نج یک ااجزت ےہ۔

     395    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بيت اىص او بىي حزو ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ازریص، محنسبً ًنارہ، ابوبرک بً محنس، حرضت خالس  :  راوی

 ساًسیہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ أَبٔی ًَ ًٔ ًَُناَرَة  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َخالَٔسَة بِٔيَت  َحسَّ ٕس أَ ًٔ ُمَحنَّ برَِکٔ بِ

أًٔسیَّ  أََمَزَصا بَٔضاأَىَٕص أُوَّ بَىٔي َحزِوٕ الشَّ َٓ ًََلِيطٔ الزُّقَی  َزَؿِت  ٌَ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل  َة َجائَِت إ

یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دمحمنب امعرہ، اوبرکب نب دمحم، رضحت اخدل تنب اسن اؾ ینب زحؾ اسدع ہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر دؾ ف وعتذی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ک ش ےئک۔ آپ یلص اہلل ہیلع  رکمی یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن ایکن ااجزت رفام دی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دمحمنب امعرہ، اوبرکب نب دمحم، رضحت اخدل تنب اسن اؾ ینب زحؾ اسدعہی ریض اہلل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 فہ دؾ نج یک ااجزت ےہ۔

     396    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ی سٔياٌ ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً ابی خؼيب، یحٌٰي بً ًيسٰي ، اًنع، اب :  راوی

 َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ ًٔيَسي  ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ٌَ أَصُِل بَِيٕت ٔم اَل کَا

 ٌَ ُٗو ًٔ َحزِوٕ َیزِ ِنزٔو بِ ًَ اُل َلُضِه آُل  َ٘ أََتِوُظ اِْلَِنَؼارٔ ُي َٓ ًِ الزُّقَی  ًَ ِس ىََهی  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًِ اِلُحَنٔة َوکَا ٔم

 ًَ ُؿوا  اَل َلُضِه ارِعٔ َ٘ َٓ ًِ اِلُحَنٔة  َّا ىَزِقٔی ٔم ًِ الزُّقَی َوإٔى ًَ ِس ىََضِيَت  َٗ ََّک  الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى َ٘ ًَلَ َٓ َزُؿوَصا  ٌَ َٓ اَل ََل بَأَِض لَیَّ  َ٘ َٓ ِيطٔ 

 ُٙ ٔ َمَواثٔي ٔ صَٔذظ  بَٔضٔذظ

 یلع نب ایب بیصخ، ٰییحی نب ٰیسیع ، اشمع، ایب ایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ااصنر ںیم اکی اخدناؿ اھتںیہنج

ہل فملس ےن دؾ رکےن ےس عنم رفامای وت ہی آپ یک آؽ رمعف نب زحؾ اہک اجات اھت۔ ہی ڈگن اک دؾ رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! آپ ےن دومں ےس عنم رفام دای ہکبج مہ ڈگن اک دؾ رکےت ںیہ۔ آپ ےن 

  ۔اؿ ےس رفامای مت ےھجم دؾ انسؤ۔ اوہنں ےن انسای وت آپ ےن رفامای اؿ ںیم وکیئ رحج یک ابت ںیہن۔ ہی وت فدعے ںیہ

 یلع نب ایب بیصخ، ٰییحی نب ٰیسیع ، اشمع، ایب ایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 فہ دؾ نج یک ااجزت ےہ۔

     397    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ًبسہ بً ًبساهَّلل مٌاویہ بً ہظاو ، سٔياٌ ، ًاػه ، یوسٕ بً ًبساهَّلل بً حارث ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو اؤَیُة بِ ٌَ ثََيا ُم ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ًٔ اِلَحارٔٔث  َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ َٕ بِ یُوُس

ئِن َواليَِّنلَ  ٌَ ًِ اِلُحَنٔة َواِل َئة ٔم ِٗ َؽ فٔی الزُّ َه َرخَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَىَٕص أَ  ةٔ ًَ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک دبعہ نب دبعاہلل اعمفہی نب اشہؾ ، ایفسؿ ، اعمص ، ویفس نب دبعاہلل نب احرث ، رضحت اسن 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڈگن رظن افر لغ ےک دؾ یک ااجزت رم تم رفامیئ۔

 دبعہ نب دبعاہلل اعمفہی نب اشہؾ ، ایفسؿ ، اعمص ، ویفس نب دبعاہلل نب احرث ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اسپن افر وھچب اک دؾ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اسپن افر وھچب اک دؾ ۔

     398    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

سوز، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًثناٌ بً ابی طيبہ، ہياز بً رسی، ابواَلحوؾ، مِيرہ، ابزاہيه، ا :  راوی

 ًيہا

 ٔ ًِ إ ًَ ًِ ُمِٔيَرَة  ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  اََل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ًُ الرسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوَصيَّازُ بِ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًَائَٔظَة َحسَّ  ًِ ًَ ًِ اِْلَِسَوزٔ  ًَ بَِزاصٔيَه 

َّی َؽ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت َرخَّ ٔب  َٗ ِْقَ ٌَ ًِ اِلَحيَّةٔ َواِل َئة ٔم ِٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی الزُّ  اهَّللُ 

ؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباالوحص، ریغمہ، اربامیہ، اوسد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روس



 

 

 ااجزت رفامیئ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسپن افر وھچب ےک دؾ یک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباالوحص، ریغمہ، اربامیہ، اوسد، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دؾ ۔ اسپن افر وھچب اک

     399    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً بہزاو، ًبيساهَّلل اطحعی، سٔياٌ، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ُس  ًَ ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ اِْلَِطَحعٔیُّ  ًُ بَِضَزاَو َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح  ًِ ُسَضِئل بِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ

 َُ ََُٓلىّا َلَس  ٌَّ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َٓ٘ٔيَل لٔلئَّييِّ َػل َلِه یََيِه َلِيَلَتُط  َٓ ْب َرُجَّل  ًَِْقَ َُِت  اَل َلَس َ٘ َٓ َلِه یََيِه َلِيَلَتُط  َٓ ْب  ًَِْقَ أََما ِتُط 

ٕب حَ  ًَِْقَ ُظ َلِسُْ  َٙ َما رَضَّ ًِ َشِّ َما َخَل أت ٔم امَّ اَل حٔيَن أَِمَسي أًَُوذُ بٔکَلَٔنأت اهَّللٔ التَّ َٗ َُّط َلِو  َّي يُِؼبَٔح إٔى ً 

 صخش وک وھچب اامسلیع نب رہباؾ، دیبع اہلل ایعجش، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی

ہن ےن اکٹ ایل۔ فہ رات رھب وس ہن اکس۔ یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک الفں وک وھچب ےن اک ا اس ےئل فہ رات رھب وس 

أ
َ
ّ

 

ِ ال
َ
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َ
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ُع ُذ 
َ
ـُ اکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  رر ےس ونس! ارگ فہ اشؾ ےک فتق ہی ڑپھ اتیل أ َ

ّ
 
َ

 

أ َ
َ
 م
َ
َ

لَ َ

 

ح

أ 
َ
أِت نِمْ رَشِّ م َ
ّ
م

 وت حبص کت وھچب ےک اکس ے ےس اےس رضر ہن وہات۔
ٍ
ب
َ
ر 
عَْق
 

ُ

غ
ْ
 
َ
 ل

 اامسلیع نب رہباؾ، دیبعاہلل ایعجش، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسپن افر وھچب اک دؾ ۔

     400    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، ًبسالواحس بً زیاز، ًثناٌ بً حٜيه، ابوبرک بً حزو، حرضت ًنز بً حزو رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ تٌایٰی 

 ٌُ ثََيا ًُِثَنا ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ًَِبُس اِلَواحٔسٔ بِ ثََيا  ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ثَىٔي أَبُو برَِکٔ بِ ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح  بِ

ًِ اِلحَ  ِؿُت اليَِّضَظَة ٔم اَل رَعَ َٗ ًٔ َحزِوٕ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًٔ َحزِوٕ  ِنزٔو بِ أََمَز بَٔضاًَ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔة   يَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، اوبرکب نب زحؾ، رضحت رمع نب زحؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 انسای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایکس ااجزت رم تم رفام دی۔ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اسپن اک دؾ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، اوبرکب نب زحؾ، رضحت رمع نب زحؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئک ےئگ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےئگ ۔وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئک 

     401    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ابی ؿهی، مرسوٚ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 ًَ َهی  ُـّ ًِ أَبٔی ال ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ

ٕٔ أَىَِت ا اَل أَذِصِٔب اِلَباِض َربَّ اليَّاِض َواِط َٗ ًَا َلطُ  َس َٓ َه إَٔذا أَتَی اِلَنزٔیَف  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اُؤَک َػل َٔ اَئ إَٔلَّ ٔط َٔ افٔی ََل ٔط لظَّ



 

 

ّنا َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ  ٔط

ی، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب

ح

 

ض

 نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، ایب 

أ
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َ
أْس ر  اْل َ
ْ
ْذهِت 
َ
أبج امیبر ےک اپس آےت وت اس ےک ےئل داع رکےت وت رفامےت أ َ

 

ِ

 

أًئ  ش َ

 

ِ

 

 ش
َ
ُؤک

اأ اے ااسنونں ےک رپفرداگر ! امیبری وک دفر رک دےئجی افر افشء اطعء رفام دےئجی۔ آپ یہ افشء د ےن فاےل ںیہ۔ افش
ً
م
َق َ
ض

 
ُ
أِدر َ

 

ُ
 
أ ي
َ
ء فیہ ےہ ل

 وج آپ اطعرفامںیئ۔ ایسی افشء اطع رفامےئ ہک وکیئ امیبری ابیق ہن رےہ۔

ی، رسمفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر :  رافی

ح

 

ض

 ، ایب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

  وک ےئک ےئگ ۔وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     402    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ ، ًبسربہ، ًنزہ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

ِنزَ  ًَ  ًِ ًَ ًَِبٔس َربِّطٔ   ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ا َحسَّ ٌَ ٔمنَّ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َ ًَائَٔظَة أ  ًِ ًَ َة 

َيا لٔيُِظفَی َس٘ٔيُنَيا بٔإٔذِ  ـٔ ٌِ ةٔ َب َ٘ ٌٔطٔ بِٔشٔه اهَّللٔ تُزِبَُة أَِرٔؿَيا بٔزٔي وُل لِٔلَنزٔیٔف بٔبُزَاٗٔطٔ بٔإِٔػَب ُ٘  ٌٔ َربَِّياَي

رمعہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اینپ ایلگن وک اعلب کرارک اگل رک )یٹم اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ ، دبعرہب، 
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أ اہلل ےک انؾ ےس امہری زاگلےت افر امیبری یک اقمؾ رپ ےتلم افر( ہی ڑپےتھ ِب َ

 

ِ
ّ
 ِّ
َ
نیم یک ْذِؿ ر

 یٹم ےس مہ ںیم ےس یسک ےک وھتک ےس امہرے امیبر وک افشء ےلم یگ۔ امہرے رب ےک مکح ےس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ ، دبعرہب، رمعہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئک ےئگ ۔

     403    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ئہ، ًنزو بً ًبساهَّلل بً ٌٛب، ىآٍ بً جبير، حرضت ًثناٌ ابوبرک، یحٌٰي بً ابی بٜير، زہير بً محنس، زیس بً خؼ :  راوی

 بً ابوالٌاؾ ث٘فی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ةَ  َٔ ًٔ ُخَؼِي ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَصيِرُ بِ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ًُ أَبٔی ب ثََيا یَِحٌَي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًٔ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ٕب   ٌِ َٛ

َّی اهَّللُ ًَلَی الئَّييِّ َػل ٔسِمُت  َٗ اَل  َٗ َّطُ  فٔیِّ أَى َ٘ أؾ الثَّ ٌَ ًٔ أَبٔی اِل ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ٍٔ بِ ٔ ًِ ىَآ ِس کَاَز ًَ َٗ  ٍْ َلِيطٔ َوَسلََّه َوبٔی َوَج ًَ  

ِل  ٌَ َه اِج َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل یٔی الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ًِ َشِّ  یُِبٔللُىٔي  ُِٗسَرتٔطٔ ٔم ٔ اهَّللٔ َو ٌٔزَّة ُِٗل بِٔشٔه اهَّللٔ أًَُوذُ بٔ َلِيطٔ َو ًَ یََسَک اِلُيِنىَي 

انَٔی اهَّللُ  َٔ َظ َٓ ِلُت َذلَٔک  ُ٘ َٓ ٍَ َمزَّإت   َما أَٔجُس َوأَُحاذُٔر َسِب

ن فہ، رمعف نب دبعاہلل نب بعک، ان
ص

 

خ
عف نب ریبج، رضحت امثعؿ نب اوبااعلص یفقث ریض اوبرکب، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، زدی نب 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ ےھجم ا اندشدی درد اھت ہک ںیم الہتک ےک

ِة رقبی وہ اکچ اھت۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای درد ہک ہگج داایں اہ َ
ّ
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ِ أ
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ھت روھک افر است رمہبت وہکِب

 ۔ ںیم ےن ہی ڑپاھ وت اہلل اعتیل ےن ےھجم افشء اطع رفامیئ۔
ُ
أِذر
َ
ج
ُ
أ
َ
 ف
ُ
 
ِ
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َ
أ أ
َ
ِة نِمْ رَشِّ م
ِ

 

ب َ
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َ
ِ ف
َ
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ن فہ، رمعف نب دبعاہلل نب بعک، :  رافی
ص

 

خ
انعف نب ریبج، رضحت امثعؿ نب اوبااعلص  اوبرکب، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، زدی نب 

 یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس وک ےئک ےئگ ۔ وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 

     404    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بْش بً ہَلل ػواٖ، ًبسالوارث، ًبسالٌزیز بً ػہيب، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبُس اِلوَ  ثََيا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ًُ صََٔلٕل الؼَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٌَّ َحسَّ ٌٔيٕس أَ ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ ًَ ارٔٔث 

اَل بِٔشٔه ا َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ َِٜيَت  ُس اِطَت اَل یَا ُمَحنَّ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ کُلِّ َطِيٕئ یُِؤذٔیَک ٔجبَِرائٔيَل أَتَی الئَّييَّ َػل  هَّللٔ أَِرٗٔيَک ٔم

ٔٔيَک بِٔشٔه اهَّللٔ أَِرٗٔيَک  ًَيِٕن أَِو َحأسٕس اهَّللُ َيِظ ٕص أَِو  ِٔ ًِ َشِّ کُلِّ َن  ٔم

رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 
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رپ اہلل ےک انؾ ےس دؾ رکات وہں رہفیلکت دہ زیچ ےس۔ رہ سفن رظن افر احدس ےک رش ےس اہلل ںیہمت افشء اطعء رفامےئ۔ ںیم ںیہمت اہلل 

 ےس دؾ رکات وہں ۔ےک انؾ 

 رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئک ےئگ ۔وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

     405    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً بظار، حٔؽ بً ًنز، ًبسالزحنً، سٔياٌ، ًاػه بً ًبيساهَّلل ، زیاز بً ثویب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہ تٌایٰی 

ًَأػٔه   ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًٔ َحسَّ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ ًَُنَز  ُؽ بِ ِٔ إر َوَح ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ زٔیَازٔ بِ ًَ ًٔ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ   بِ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َجاَئ الئَّييُّ َػل َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ُِٗلُت ثَُویِٕب  َيٕة َجائَىٔي بَٔضا ٔجبَِرائٔيُل  ِٗ اَل یٔی أَََل أَِرٗٔيَک بٔزُ َ٘ َٓ وزُنٔی  ٌُ َه َي



 

 

ًِ َشِّ  ًِ کُلِّ َزإئ ٓٔيَک ٔم ٔٔيَک ٔم اَل بِٔشٔه اهَّللٔ أَِرٗٔيَک َواهَّللُ َيِظ َٗ ِّی بَلَی َیا َرُسوَل اهَّللٔ  ًِ َشِّ بٔأَبٔی َوأُم ٔس َؤم َ٘ ٌُ اثَأت فٔی اِل َّٔ   اليَّ

 َحأسٕس إَٔذا َحَشَس ثَََلَث َمزَّإت 

دمحمنب اشبر، صفح نب رمع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اعمص نب دیبع اہلل ، زاید نب وثبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ؾ ہن رکفں وج ربجالیئ ہیلع االسلؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےئلیک رشتفی الےئ وت ےھجم رفامےن ےگل ںیم ںیہمت فہ د

ریمے اپس الےئ؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ !رضفر ےئجیک۔ آپ 
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نِْم  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ابر ہی املکت ڑپےھ۔ ِب
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 دمحمنب اشبر، صفح نب رمع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اعمص نب دیبعاہلل ، زاید نب وثبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسفں وک ےئک افر وج دؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےئک ےئگ ۔

     406    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

و بِسازی، وٛيٍ، ابوبرک بً خَلز باہلی، ابوًامز، سٔياٌ ، ميہال ، سٌيس بً جبير، محنسبً سلامیٌ بً ہظا :  راوی

 حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ َخَلَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٍْ ح و َحسَّ ثََيا َوٛٔي َسازٔیُّ َحسَّ ِِ ًٔ صَٔظاوٕ اِلَب ٌَ بِ ًُ ُسَلامِیَ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ اِلَباصٔلٔیُّ َحسَّ َحسَّ اََل ز َٗ  ٕ ًَأمز ثََيا أَبُو 

 َّ ٌَ الئَّييُّ َػل اَل کَا َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ ٔمِيَضإل  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس وِّذُ َحسَّ ٌَ َه ُي ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اهَّللُ 

وُل أًَُوذُ بٔکَلَٔنأت اهَّللٔ ال ُ٘ ًَ َواِلُحَشيَِن َي ٌَ أَبُوىَا إٔبَِزاصٔيُه اِلَحَش اَل َوکَا َٗ ٕة  ًَيِٕن ََلمَّ ًِ کُلِّ  ٕة َؤم ٌٕ َوَصامَّ ًِ کُلِّ َطِيَلا ٔة ٔم امَّ تَّ

 ٍٕ وَب َوَصَذا َحٔسیُث َوٛٔي ُ٘ ٌِ ٌٔيَل َوَي اَل إِٔسَن َٗ َٙ أَِو  ٌٔيَل َوإِٔسَح وِّذُ بَٔضا إِٔسَن ٌَ  ُي

ابیلہ، اوباعرم، ایفسؿ ، اہنمؽ ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل دمحمنب امیلسؿ نب اشہؾ ادغادی، فعیک، اوبرکب نب الخد 
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اےنپ  افر رہ رظن دب ےس وج ونجمؿ یھب رک دہ ی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہرے دج رتحمؾ دیسان اربامیہ ہیلع االسلؾ

 ، ااحسؼ ای اامسلیع فوقعیب وک یہی دؾ ایک رکےت ےھت۔اصزبحادفں رضحت اامسلیع

دمحمنب امیلسؿ نب اشہؾ ادغادی، فعیک، اوبرکب نب الخد ابیلہ، اوباعرم، ایفسؿ ، اہنمؽ ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اخبر اک وعتذی۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر اک وعتذی۔

     407    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً بظار، ابوًامز، ابزاہيه اطہلی، زاؤز بً حؼين ًرکمہ، ابً ًباض، زورسی سيس ًبسالزحنً بً  :  راوی

 سیک، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابزاہيه زمظقی، ابً ابی ٓ

ًٔ حَُؼيِٕن  ًِ َزاُوَز بِ ًَ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه اِْلَِطَضلٔیُّ  ٕ َحسَّ ًَأمز ثََيا أَبُو  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ  َحسَّ ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ

 ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اهَّللُ  ٔوي الئَّييَّ َػل ٌَ ٔ أًَُوذُ بٔاهَّللٔ اِل َٜبٔير ولُوا بِٔشٔه اهَّللٔ اِل ُ٘ ٌِ َي َٔ کُلَِّضا أَ ًِ اِْلَِوَجا ًِ اِلُحیمَّ َؤم لُِّنُضِه ٔم ٌَ ٔه ُي

ارٕ  ٌَّ ُٗوُل َي ُٕ اليَّاَض فٔی َصَذا أَ ٔ ٕ أَىَا أَُخال ًَأمز اَل أَبُو  َٗ ًِ َشِّ رَحِّ اليَّارٔ  إر َؤم ٌَّ ٕٚ َن ًِ َشِّ رٔعِ ًُ  ٔم ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َحسَّ

 َ ًٔ أَبٔی َحبٔيَبَة اِْل ٌٔيَل بِ ًُ إِٔسَن َُٓسیِٕک أَِخبََرنٔی إٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًِ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًَ ًٔ اِلُحَؼئِن  ًِ َزاُوَز بِ ًَ ِطَضلٔیُّ 

ًِ الئَّييِّ  ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ارٕ ًرِٔکٔ ٌَّ ٕٚ َي ًِ َشِّ رٔعِ اَل ٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَوُظ َو َّی اهَّللُ   َػل

ی، داؤد نب نیصح رکعہم، انب ابعس، دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، 

ہ ل

 

ص

دمحمنب اشبر، اوباعرم، اربامیہ ا



 

 

 ہیلع فآہل فملس احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اخبر افر امتؾ دردفں ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

نِْم رَشِّ حَِّ
َ
أٍر ف َ
ّ
َ

 

 نِمْ رَشِّ رِعٍْؼ ي
ِ
م
 

ِب

 

ْعَػ
ل

ِ ا
َ
ألِلّ
ِ
ُع ُذ ن 
َ
 أ
ِ
 ر 
ی
ِ
ت 
َ
لْک

ِ ا
َ
ِ الِلّ
ْ
 

أِر اہلل سبے ےک انؾ ےس۔ ںیم   ہی ڑپےنھ یک میلعت رفامےت ےھت ِِب
َ
ّ

 

 ال

اماتگن وہں افر وجش امرےن فاےل )وخؿ ےس رھبی وہیئ( رگ ےک رش ےس افر آگ یک رگیم ےک رش ےس۔ اوباعرم فاےل اہلل یک انپہ 

دفرسی دنس ےس یھب یہی رمفی ےہ۔ اس ںیم اعیر )ایےئ یطح  ےتہک ںیہ ںیم ولوگں ےس فلتخم ڑپاتھ وہں اعسر۔ )تخس رسشک( ۔

 ےک اسھت( ےہ۔

َ :  رافی

 

ص

ی، داؤد نب نیصح رکعہم، انب ابعس، دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دمحمنب اشبر، اوباعرم، اربامیہ ا

ہ ل

 دفکی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اخبر اک وعتذی۔

     408    حسیث                               سووجلس   :  جلس

ًنزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيار حنصي، ابً ثوباٌ، ًنير، جيازہ بً ابی امہ، ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔصيُّ  ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ًَ  َحسَّ ٍَ ُجَياَزَة بِ َُّط َسنٔ ٕ أَى ًِ ًَُنيِر ًَ  ٌَ ًٔ ثَِوبَا ًِ ابِ ًَ ثََيا أَبٔی  َحسَّ

َّی اهَّللُ ََلو الئَّييَّ َػل ًََلِيطٔ الشَّ وُل أَتَی ٔجبَِرائٔيُل  ُ٘ أمٔت َي ًَ الؼَّ ُت ًَُباَزَة بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ َة  اَل أَبٔی أَُميَّ َ٘ َٓ ًَُک  َه َوصَُو یُو ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

ٔٔيَک بٔ  ًَيِٕن اهَّللُ َيِظ ًِ کُلِّ  ًِ َحَشٔس َحأسٕس َؤم ًِ کُلِّ َطِيٕئ یُِؤذٔیَک ٔم  ِشٔه اهَّللٔ أَِرٗٔيَک ٔم

 رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، انب وثابؿ، ریمع، ہچندہ نب ایب اہم، ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
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 ر یصمح، انب وثابؿ، ریمع، ہچندہ نب ایب اہم، ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانی :  رافی

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

  

 دؾ رکےک وھپانکن۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دؾ رکےک وھپانکن۔

     409    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مينوٌ رقی، سہل بً ابی سہل، وٛيٍ، مالک بً اىص، زہزی، رعوہ، او النوميين  :  راوی

 سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

 ًُ ِّیُّ َوَسِضُل بِ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي الُوا َحسَّ َٗ أَبٔی َسِضٕل 

َيةٔ  ِٗ ُُٔث فٔی الزُّ ٌَ یَِي َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ  الزُّصِزٔیِّ 

کل نب اسن، زرہی، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب ومیمؿ ریق، لہس نب ایب لہس، فعیک، ام

 اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دؾ رک ےک وھپاکن رکےت ےھت۔

ریض  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب ومیمؿ ریق، لہس نب ایب لہس، فعیک، امکل نب اسن، زرہی، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دؾ رکےک وھپانکن۔



 

 

     410    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یحٌٰي ، بْش بً ًنز، مالک ، ابً طہاب، رعوہ، او النوميين سيسہ  سہل بً ابی سہل ، مًٌ بً ًيسٰي ، محنس بً :  راوی

 ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ثََيا بِْٔشُ  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ ًٔيَسي ح و َحسَّ ًُ بِ ٌِ ثََيا َم اَل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َسِضٕل  ثََيا َسِضُل بِ ثََيا َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ ًَُنَز   بِ

 ًَ ُ َمالْٔک  أ ٌَ إَٔذا اِطَتکَی َيِْقَ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َ ًَائَٔظَة أ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ٔشطٔ ًِ ابِ ِٔ ًَلَی َن  

 َٛ ٔ َرَجاَئ بََز َلِيطٔ َوأَِمَشُح بَٔئسظ ًَ أُ  ِيُت أَِْقَ ُٛ ُط  ٌُ ا اِطَتسَّ َوَج َلنَّ َٓ ُُٔث  وَِّذأت َوَیِي ٌَ  تَٔضابٔاِلُن

 ےس لہس نب ایب لہس ، نعم نب ٰیسیع ، دمحم نب ٰییحی ، رشب نب رمع، امکل ، انب اہشب، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

اہلل  رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امیبر وہےت وت وخد یہ وعمذنیت ڑپھ رک اےنپ افرپ دؾ رکےتیل ، وھپےتکن۔ بج آپ یلص

 ہیلع فآہل فملس یک امیبری دشدی وہیئگ وت ںیم دؾ ڑپیتھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ اک دتس کرارک ریھپیت ربتک یک ادیم ےس ۔

ٰیل لہس نب ایب لہس ، نعم نب ٰیسیع ، دمحم نب ٰییحی ، رشب نب رمع، امکل ، انب اہشب، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

 اہنع

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

  

 وعتسی اکٹلان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی اکٹلان۔

     411    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بْش، اًنع، ًنزو بً مزہ، یحٌٰي بً جزار ابً اخت زیيب، ًبساهَّلل ایوب بً محنس، مٌنز بً سلامیٌ، ًبساهَّلل بً  :  راوی

 بً زیيب حرضت زیيب اہليہ حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 ًَ ًُ بِْٔشٕ  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ زُ بِ نَّ ٌَ ثََيا ُم ِّیُّ َحسَّ ٕس الزَّق ًُ ُمَحنَّ ثََيا أَیُّوُب بِ ًِنَ َحسَّ َ ًِ ًِ اِْل ًَ ًٔ ُمزََّة  ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ٔع 

 ًَ ًَحُوْز َتِسُخُل  اَلِت کَاىَِت  َٗ ًِ َزیَِيَب  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ًٔ أُِخٔت َزیَِيَب اِمَزأَةٔ  ًِ ابِ ًَ ًٔ اِلَحزَّارٔ  ٌَ َیِحٌَي بِ ًِ اِلُحِنَزةٔ َوکَا َلِيَيا َتزِقٔی ٔم

ِبُس اهَّللٔ  ًَ  ٌَ َوائٔٔه َوکَا َ٘ یْز كَؤیُل اِل َحاَئ َلَيا رَسٔ َٓ ِت َػِوَتطُ اِحَتَحَبِت ٔمِيُط  ٌَ ا َسنٔ َلنَّ َٓ ََٓسَخَل یَِوّما  َت   إَٔذا َزَخَل َتَيِحَيَح َوَػوَّ

َحَذبَ  َٓ ًِ اِلُحِنَزةٔ  ِلُت ُرقّی یٔی ٓٔيطٔ ٔم ُ٘ َٓ اَل َما َصَذا  َ٘ َٓ َوَجَس َمصَّ َخِيٕم  َٓ ىٔي  ََٓنشَّ ٔیَی َجاىٔٔيي  َحَلَص إ َٓ ٔ مَی ب َ ََ ُط  ٌَ َل َٗ اَل ُط َو َٗ طٔ َو

 ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ٔک َسنٔ ِ ًِ الْشِّ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ أَُِئَياَئ  ِس أَِػَبَح آُل  َ٘ َوَلَة َل َنائَٔه َوالتِّ ٌَّ الزُّقَی َوالتَّ ٔ وُل إ

ِت  ٌَ ََٓسَم  ٌْ ََُٓل نٔی  أَبِرَصَ َٓ ِجُت یَِوّما  َ ََ ِّی  إٔن َٓ ُِٗلُت  ْک  ُتَضا  ٔشِ ِٛ ُتَضا َوإَٔذا َتَز ٌَ ََٜيِت َزِم ِيُتَضا َس َٗ إَٔذا َر َٓ ًَِيىٔي الًَّٔي َتلٔيطٔ 

ًِ َلوِ  ٜٔ ًَِيئٔک َوَل ٌٔطٔ فٔی  ًَ بٔإِٔػَب ٌَ َ ًََؼِيتٔطٔ ك ٔک َوإَٔذا  َٛ تٔطٔ َتَز ٌِ َ ٌُ إَٔذا أَك ِيَلا اَل َذأک الظَّ َٗ ِت  ٌَ َل َرُسوُل اهَّللٔ  َزَم ٌَ َٓ َنا  َٛ ِلٔت  ٌَ َٓ

 َّ ولٔيَن أَذِ َػل ُ٘ ًَِيئٔک اِلَناَئ َوَت ٔحيَن فٔی  ـَ يَِن َتِي َٔ ٌِ ُتِظ ٌَ َخيِّرا َلٔک َوأَِجَسَر أَ َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ صِٔب اِلَباِض َربَّ اليَّاِض ی اهَّللُ 

ّنا َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََل ُي َٔ اُؤَک ٔط َٔ اَئ إَٔلَّ ٔط َٔ افٔی ََل ٔط ٕٔ أَىَِت الظَّ  اِط

نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رشب، اشمع، رمعف نب رمہ، ٰییحی نب زجار انب اتخ زبنی، دبعاہلل نب زبنی رضحت زبنی اویب نب دمحم، رمعم 

اہیلہ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی سبایھ امہرے اپس آای رکیت ؟یھ رسخ ابدہ اک دؾ رکیت ؟یھ امہرے اپس 

انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر رشتفی الےت وت اھکنھکرےت افر آفاز دےتی اکی  اکی تخت اھت سج ےک اپےئ ےھت بج رضحت

رفز فہ ادنر رشتفی الےئ ںیم ےن ایکن آفاز  ین وت اؿ ےس رپدہ ںیم وہیئگ فہ آےئ افر ریمے اسھت یہ ھٹیب ےئگ اوہنں ےن ےھجم اہھت 

 ےن اہک ریما وعتسی ےہ اس رپ رسخ ابدے ےس اچبؤ اک دؾ ایک وہا ےہ۔ اگلای وت اکی وعتسی اؿ وک وسحمس وہا رفامےن ےگل ہی ایک ےہ؟ ںیم

اوہنں ےن اےس چنیھک رک وتڑا افر کنیھپ دای افر رفامای ہک دبعاہلل ےک رھگ فاےل رشک ےس زیبار وہےکچ ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ک ےہ۔ ںیم ےن اہک ہک اکی رفز ںیم ابرہ  یلک وت الفں یک ھجم رپ ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس دؾ وعتسی افر وٹان )بح اک ڈنگا( بس رش

رظن ڑپی اےکس دعب ےس ریمی وج آا ھ اس یک رطػ ؟یھ ےنہب یگل ںیم اس رپ دؾ رکفں وت کیھٹ وہ اجیت وہں افر دؾ رتک رکدفں وت رھپ 

 فہ اہمتری آا ھ ںیم اینپ ایلگن توھبات ےہ اہتبل ارگ مت ےنہب یتگل ےہ رفامےن ےگل ہی ناطیؿ یک اکراتسین ےہ بج مت ایکس انرفامین رکیت وہ وت

یھب فیہ لمع رکف وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک وت ہی اہمترے قح ںیم رتہب یھب وہاگ افر اہمتری افشاییب ےئلیک تہب ومزفں 
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اویب نب دمحم، رمعم نب امیلسؿ، دبعاہلل نب رشب، اشمع، رمعف نب رمہ، ٰییحی نب زجار انب اتخ زبنی، دبعاہلل نب زبنی  :  رافی



 

 

 ہنع رضحت زبنی اہیلہ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی اکٹلان۔

     412    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًلی بً ابی خؼيب، وٛيٍ، مبارک، حشً ، حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي :  راوی

 ٌَّ ًٔ اِلُحَؼئِن أَ ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًِ ُمَباَرٕک  ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ   الئَّييَّ َػل

ٔ ا اَل َما صَٔذظ َ٘ َٓ ًِ ُػرِفٕ  ْة ٔم َ٘ ٔ َحِل َه َرأَی َرُجَّل فٔی یَسٔظ ََّضا ََل َتزٔیُسَک إَٔلَّ َوَسلَّ إٔى َٓ ًَِضا  ٔ اَل اىِز َٗ ًِ اِلَواصَٔئة  ٔ ٔم اَل صَٔذظ َٗ ُة  َ٘ ِلَحِل

 َوصِّيا

یلع نب ایب بیصخ، فعیک، کرارک، نسح ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہ )امیبری( ےئلیک ےہ رفامای اےس ااتر دف ویکہکن اس ےن اکی رمد ےک اہھت ںیم لتیپ اکالھچ داھکی

 

 وت رفامای ہی الھچشیک ےہ ؟ ےنہک اگل ہی فاهت

 ےس اہمترے ادنر فنہ افر زمکفری یہ سبےھ یگ ۔

 یلع نب ایب بیصخ، فعیک، کرارک، نسح ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آبیس اک ایبؿ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 آبیس اک ایبؿ ۔
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ت او جيسب رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، یزیس بً ابی زیاز، سلياٌ بً ًنزو بً احوؾ، حرض :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ اِْلَِحَؤؾ  ًَِنزٔو بِ  ًٔ ٌَ بِ  ُسَلامِیَ

 َّ اَلِت َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ َٖ أُوِّ ُجِيُسٕب  ًٔ اِلَوازٔی یَِوَو اليَِّْحٔ ثُهَّ اِنرَصَ ًِ بَِل َبٔة ٔم َ٘ ٌَ َه َرمَی َجِنَزَة اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اهَّللُ 

 ٌَّ ٔ اَلِت یَا َرُسوَل اهَّللٔ إ َ٘ َٓ ُه  َضا َػٔييٌّ َلَضا بٔطٔ بَََلْئ ََل یََتکَلَّ ٌَ ٕه َوَم ٌَ ًِ َخِث ِتطُ اِمَزأَْة ٔم ٌَ ٔ ٌَّ بٔطٔ َصَذا ابِىٔي َوبَ  َوَتب ٔ ُة أَصِلٔی َوإ ٘ٔيَّ

ُتَٔی بٔنَ  أ َٓ ًِ َمإئ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه ائُِتونٔی بَٔظِيٕئ ٔم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُه  اُظ ثُهَّ بَََلّئ ََل یََتکَلَّ َٓ َنَف  ـِ َشَل یََسیِطٔ َوَم َِ َٓ إئ 

َلِيطٔ ٔميِ  ًَ ي  اَل اِس٘ٔيطٔ ٔمِيُط َوُػيِّ َ٘ َٓ ًَِلاَصا  ََّنا أَ اَلِت إٔى َ٘ َٓ ِلُت َلِو َوَصِبٔت یٔی ٔمِيطُ  ُ٘ َٓ َل٘ٔيُت اِلَنزِأََة  َٓ اَلِت  َٗ ُط َواِسَتِظفٔی اهَّلَل َلطُ 

َل  َ٘ ًَ اَلِت بََزأَ َو َ٘ َٓ ََلؤ  ُِ ًِ اِل ًَ َشأَِلُتَضا  َٓ ًِ اِلَحِؤل  ََٓل٘ٔيُت اِلَنزِأََة ٔم اَلِت  َٗ َٛ صَُو لَٔضَذا اِلُنبَِتلَی  َّل َلِيَص  ِ٘ ًَ ؤل اليَّاضٔ   ُ٘ ٌُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، سیدی نب ایب زاید، ایلسؿ نب رمعف نب اوحص، رضحت اؾ بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ 

آپ  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ ےن رح ےک دؿ فادی ےک بیشن ےس رمجہ ہبقع رپ رکنکایں امرںی رھپ

فاسپ وہےئ آپ ےک ےھچیپ ہلیبق معثخ یک اکی اخوتؿ آریہ ںیھت اؿ ےک اسھت اؿ اک ہچب اھت اس رپ وکیئ ارث اھت اس ےن رعض ایک ہک اے 

آپ ےن ای ایگ اہلل ےک روسؽ ہی ریما اٹیب اس رپ ھچک ارث ےہ ہک ہی وباتل ںیہن۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھچک اپین الؤ اپین ال

 دفونں اہھت دوھےئ افر یلک یک رھپ فہ اپین اس وعرت وک دے رک رفامای اس ہچب وک ہی اپین الپؤ افر اس ےک دبؿ رپ اگلؤ افر اس ےک ےئل اہلل

 اعتیل ےس افشء اموگن۔ رضحت اؾ بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اس وعرت ےس یلم افر دروخاتس یک ہک وھتڑا اساپین ےھجم

دے دف ےنہک یگل ہک ہی وت اس امیبری ےئلیک ےہ رفامیت ںیہ ہک آدنئہ اسؽ رھپ اس ےس الماقت وہیئ وت ںیم ےن ڑلےک ےک قلعتم وپاھچ ےنہک 

 یگل دنترتس وہایگ ےہ افر ولوگں ےس سبھ رک دھجمسار وہایگ ےہ ۔

نب رمعف نب اوحص، رضحت اؾ بدنب ریض اہلل اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، سیدی نب ایب زاید، ایلسؿ :  رافی

 ہنع

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

  



 

 

 رقآؿ رکمی ےس )العج رکےک( افشء احلص رکان۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ رکمی ےس )العج رکےک( افشء احلص رکان۔
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محنسبً ًبيسبً ًتبہ بً ًبسالزحنً ٛيسی، ًلی بً ثابت، مٌاذ بً سلامیٌ، ابی اسحٙ، حارث، حرضت ًلی  :  راوی

 َکو اهَّلل وجہہ

ثَيَ  ِٜٔيسٔیُّ َحسَّ ًٔ اِل ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًٔ ًُتَِبَة بِ ًُ ًُبَِئس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ازُ بِ ٌَّ ثََيا َس ًُ ثَابٕٔت َحسَّ ًَلٔیُّ بِ ا 

 ِ َه َخي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّى اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِيطُ  ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اهَّللُ   ًِ ًَ ًِ اِلَحارٔٔث  ًَ  َٙ ٌُ إِٔسَح آ َوأء اِلُْقِ  رُ السَّ

ی، یلع نب اثتب، اعمذ نب امیلسؿ، ایب ااحسؼ ، احرث، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ دمحمنب دیبعنب ہبتع نب دبعارلنمح دنک

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی دفا رقآؿ رکمی ےہ۔

 رکؾ اہلل فف ہ دمحمنب دیبعنب ہبتع نب دبعارلنمح دنکی، یلع نب اثتب، اعمذ نب امیلسؿ، ایب ا،قح، احرث، رضحت یلع :  رافی

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

  

 دف داھری فاالاسپن امر ڈاانل۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دف داھری فاالاسپن امر ڈاانل۔
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  بً ابی طيبہ، ًبسہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاابوبرک :  راوی



 

 

 ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّ  َحسَّ اَلِت أََمَز الئَّييُّ َػل َٗ ی ًَائَٔظَة 

ّة َخ  ىٔي َحيَّ ٌِ َُّط َیِلَتنُٔص اِلَبرَصَ َوُئؼيُب اِلَحَبَل َي إٔى َٓ َيَتئِن  ِٔ ِتٔل ذٔی اللُّ َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔ  بٔيَثّة اهَّللُ 

ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

 فملس ےن دف داھری فاال اسپن امر ڈاےنل اک ارم رفامای ویکہکن ہی ثیبخ اسپن ادناھ رک د۔ات ےہ افر لمح رگا د۔ات ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 دف داھری فاال اسپن امر ڈاانل۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دف داھری فاال اسپن امر ڈاانل۔
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 ه ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاحنس بً ًنزو بً رسح، ًبساهَّلل بً وہب، یوىص، طہاب، سال :  راوی

ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٔح َحسَّ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ َ ًِ أَبٔيطٔ أ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ

اَل  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌٔ اِلَحبَ  اهَّللٔ َػل ٌٔ اِلَبرَصَ َوُيِشَ٘ٔلا َُّضَنا َیِلَتنَٔشا إٔى َٓ َيَتئِن َواِْلَبِتََر  ِٔ ُتلُوا َذا اللُّ ِٗ ُتلُوا اِلَحيَّأت َوا ِٗ  َل ا

ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، اہشب، اسمل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسوپنں وک امر دای رکف وصخًاص دف داھری اسپن افر دؾ ےٹک اسپن وک ویکہکن ہی دفونں انیبیئ زالئ رک اہلل یلص ا

 دےتی ںیہ افر لمح اسطق رک دےتی ںیہ ۔

 ہنع ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، اہشب، اسمل ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی



 

 

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

  

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیلاندنسپدیہ ےہ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیلاندنسپدیہ ےہ۔
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 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًبسہ بً سلناٌ، محنس بً ًنز، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ أَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بٔی َسَلَنَة 

يََرةَ  ُظ اللِّ ًُ َویرَِکَ أُِل اِلَحَش َٔ حٔبُُط اِل ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ُي َّی اهَّللُ   الئَّييُّ َػل

روسؽ اہلل یلص اہلل  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب املسؿ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 ہیلع فآہل فملس وک ایھچ افؽ دنسپ ؟یھ افر دبافیل اندنسپ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب املسؿ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیل اندنسپدیہ ےہ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیل اندنسپدیہ ےہ۔

     418    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 رضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، طٌبہ، ٗتازہ، ح :  راوی

ثََيا اَل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ٌَ أَىَِبأَىَا ُط ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َلِيطٔ  أَبُو برَِکٔ بِ ًَ َّی اهَّللُ  الئَّييُّ َػل

أَِل  َٔ ًَِسَوی َوََل كٔيََرَة َوأُحٔبُّ اِل َه ََل  الَٔح  َوَسلَّ  الؼَّ

ای اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ں امیبرازوخد دعتمی ںیہن وہیت )ہکلب اابسب ًالثم رجامیث فریغہ ےس یتلیھپ ےہ اجتیلہ ےک ولگ ہی ایخؽ رکےت ےھت ہک ضعب امیبرای

 ازوخد دعتمی وہیت ںیہ( افر دبافیل درتس ںیہن افر کین افؽ دنسپدیہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿبط اک  :   ابب

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیل اندنسپدیہ ےہ۔

     419    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ ، سلنہ، ًيسٰي بً ًاػه، زر، حرضت ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َط  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ ًَ ًِ زٓٔرٕ  ًَ ًَأػٕه   ًٔ ًِ ًٔيَسي بِ ًَ ًِ َسَلَنَة  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ِيَبَة َحسَّ

ًَّ اهَّلَل یُِذصٔبُطُ بٔالتَّ  ٜٔ ْک َوَما ٔميَّا إَٔلَّ َوَل يََرةُ ٔشِ َه اللِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُّٔل َرُسوُل اهَّللٔ َػل  َوک

ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، ہملس، ٰیسیع نب اعمص، زر، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فآہل فملس ےن رفامای دبافیل رشک ےہ )رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک( مہ ںیم ےس سج وک دبوگشین اک فمہ وہ وت 

  اعتیل وتلک یک فہج ےس اےس دفر رفام دںی ےگ ۔اہلل



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، ہملس، ٰیسیع نب اعمص، زر، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیل اندنسپدیہ ےہ۔ کین

     420    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواَلحوؾ، سناک، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ُ ثََيا أَب ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ و اِْلَِحَؤؾ 

ًَِسَوی َوََل كٔيََرَة َوََل َصاَمَة َوََل َػرَفَ   ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فملس ےن رفامای امیبری ازوخد دعتمی ںیہن وہیتکس افر دبافیل درتس ںیہن اول وکیئ )وحنمس( زیچ ںیہن افر رفص )ےک ےنیہم ںیم وحنتس( 

 ھچک ںیہن ۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 کین افؽ انیل دنسپدیہ ےہ افر دبافؽ انیل اندنسپدیہ ےہ۔

     421    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ہ، وٛيٍ، ابً ابی جياب، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيب :  راوی

اَل  َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ أَبٔی َجَيإب  ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًَِسَوی َوََل كٔيََرةَ  َه ََل  َتِحزَُب بٔطٔ اِْلٔبٔلُ  َوَسلَّ َٓ ٌُ بٔطٔ اِلَحزَُب  ٌٔيرُ یَُٜو اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ اِلَب َ٘ َٓ اَو إَٔلِيطٔ َرُجْل  َ٘ َٓ اَل  َوََل َصاَمَة  َٗ

َل  ًِ أَِجَزَب اِْلَوَّ َن َٓ َسُر  َ٘  َذلَٔک اِل

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب ہچنب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

 رفامای امیبری اک دعتمی وہان ھچک ںیہن دبافیل ھچک ںیہن اول ھچک ںیہن اکی رمد ڑھکے وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع

ےن رفامای ہی دقتری فرہن ےلہپ افٹن وک فآہل فملس اکی افٹن وک اخرش وہیت ےہ رھپ اس ےس ابیق افوٹنں وک یھب اخرش وہ اجیت ےہ۔ آپ 

 سک ےس اخرش یگل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ایب ہچنب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؽ انیلاندنسپدیہ ےہ۔کین افؽ انیلدنسپ دیہ ےہ افر دباف

 بط اک ایبؿ :   ابب

 کین افؽ انیلدنسپ دیہ ےہ افر دبافؽ انیلاندنسپدیہ ےہ۔

     422    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، محنس بً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ َحسَّ  ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٗ اَل  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ًَلَی اِلُنٔؼحِّ  َه ََل یُورٔزُ اِلُنِنزُٔق  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

یب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ا



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای امیبر وک دنترتس ےک اپس ہن الای اجےئ ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

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

  

 ذجاؾ ۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذجاؾ ۔

     423    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً ٓـالہ، حبيب بً طہيس، محنس  ص بً محنس، مٔـلابوبرک، محاہسبً موسٰي، محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، یوى :  راوی

 بً ميٜسر، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ ُمحَ  ثََيا یُوىُُص بِ الُوا َحسَّ َٗ ََلنٔیُّ  َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ُس بِ ًُ ُموَسي َوُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ َوُمَحاصُٔس بِ ًُ َحسَّ ُل بِ َـّ َٔ ثََيا ُم ٕس َحسَّ نَّ

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َٓ  ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلُنِيَٜسٔرٔ  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ضٔئس  ًٔ الظَّ ًِ َحبٔئب بِ ًَ اَلَة  َه أََخَذ  ـَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َػل

ّة بٔاهَّللٔ َ٘ اَل کُِل ٔث َٗ ٔة ثُهَّ  ٌَ ِؼ َ٘ طُ فٔی اِل ٌَ أَِزَخَلَضا َم َٓ ًَلَی اهَّللٔ بَٔئس َرُجٕل َمِحُذووٕ   ّ   َوَتَوِکُّ

اوبرکب، اجمدہنب ومیس، دمحم نب فلخ القسعین، ویسن نب دمحم، لضفم نب اضفہل، بیبح نب دیہش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل 

ر اےنپ اسھت ایپہل ںیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ذجایم رمد اک اہھت ڑکپا اف

 دالخ رک ےک اراشد رفامای اھکؤ اہلل رپ رھبفہس ےہ افر ایس رپ اامتعد ےہ ۔

اوبرکب، اجمدہنب ومٰیس، دمحم نب فلخ القسعین، ویسن نب دمحم، لضفم نب اضفہل، بیبح نب دیہش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب  :  رافی

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذجاؾ ۔

     424    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

شين، سيسىا ابً ًبسالزحنً بً ابزاہيه، ًبساهَّلل بً ابی ہيس، محنس بً ًبساهَّلل ًنزو بً ًثناٌ، ٓاكنہ ىبت ح :  راوی

 ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ٔ ح و َحسَّ ًٔ أَبٔی الزِّىَاز ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ثََيا َحسَّ ًُ أَبٔی اِلَدٔؼئب َحسَّ ًَلٔیُّ بِ َيا 

 ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٍْ اكَٔنَة بِٔئت  َوٛٔي َٓ طٔ  ًِ أُمِّ ًَ  ٌَ ًٔ ًُِثَنا ًَِنزٔو بِ  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ا  ٌّ أَبٔی صِٔيٕس َجنٔي

ٔیَی اِلَنحِ  َوَز إ اَل ََل تُٔسیُنوا اليَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َ ًَبَّإض أ  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ُذؤميَن اِلُحَشئِن 

 نیسح، دیسان انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دبعارل

 

 

 

نمح نب اربامیہ، دبعاہلل نب ایب دنہ، دمحم نب دبعاہلل رمعف نب امثعؿ، افب ہ ب

 رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذجاویمں یک رطػ یکٹکٹ ابدنھ رکتم داھکی رکف۔

 نیسح، دیسان انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل دبعارلنمح نب اربامیہ،  :  رافی

 

 

 

دبعاہلل نب ایب دنہ، دمحم نب دبعاہلل رمعف نب امثعؿ، افب ہ ب

 ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ذجاؾ ۔

     425    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزوبً رآٍ، ہظيه، ليلٰی بً ًلاء، آل شیس ٛے ایک مزز ًنزو :  راوی



 

 

 ًَ اُل َلطُ  َ٘ یٔس ُي ٔ ًِ آٔل الْشَّ ًِ َرُجٕل ٔم ًَ ًََلإئ   ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ثََيا صَُظِيْه  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  ٌَ فٔی َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِنْزو 

ِٓٔس  َياَک َو ٌِ ِس بَاَي َ٘ َٓ  ٍِ َه اِرٔج ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  أَِرَسَل إَٔلِيطٔ الئَّييُّ َػل َٓ ٕٕ َرُجْل َمِحُذوْو   َث٘ٔي

رمعفنب راعف، میشہ، ٰیلیل نب اطعء، آؽ رشدی ےک اکی رمد رمعف ےتہک ںیہ ہک اؿ ےک فادل ےن ئاتای ہک ہلیبق فیقث ےک فدف ںیم اکی 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اغیپؾ اجیھب وک فاسپ وہ اجؤ مہ ےن ںیہمت تعیب رکایل۔ذجایم رمد اھت روسؽ 

 رمعفنب راعف، میشہ، ٰیلیل نب اطعء، آؽ رشدی ےک اکی رمد رمعف :  رافی

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

  

 اجدف۔

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجدف۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ہظاو، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َسَْحَ الئَّييَّ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ صَٔظاوٕ  ًَ

َّی اهَّللُ  ٌَ الئَّييُّ َػل َّي کَا ًَِؼٔه َحً َ ًُ اِْل اُل َلطُ َلبٔيُس بِ َ٘ ٕٙ يُ ٔ بَىٔي ُزَریِ ًِ یَُضوز َه یَُضوزٔیٌّ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه یَُديَُّل إَٔلِيطٔ  َوَسلَّ َُّط  ًَ أَى

ًَا َرُسوُل اهَّللٔ َػ  ٌَ َذاَت َلِيَلٕة َز ٌَ َذاَت یَِووٕ أَِو کَا َّي إَٔذا کَا اَلِت َحً َٗ لُُط  ٌَ ِٔ ِيَئ َوََل َي ُل الظَّ ٌَ ِٔ ًَا ثُهَّ َي َلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ َز ًَ َّی اهَّللُ  ل

 ٔ َِٓتان ِس أَ َٗ ٌَّ اهَّلَل  زِٔت أَ ٌَ ًَائَٔظُة أََط اَل یَا  َٗ ًَا ثُهَّ  ُ َز ََ ِْ َحَلَص أََحُسصَُنا ًِٔيَس َرأِٔسي َوا َٓ  ٌٔ تَِيُتُط ٓٔيطٔ َجائَىٔي َرُجََل ِٔ ی ٓامَٔی اِسَت

اَل الَّٔذی ًِٔيَس َرأِٔسي لٔلَّٔذی ًِٔيَس رِٔجلٔی أَِو الَّٔذی ًِٔيَس رِٔجلٔی لٔلَّٔذی ًِٔيَس َرأِٔسي َما َ٘ َٓ اَل  ًِٔيَس رِٔجلٔی  َٗ ٍُ الزَُّجٔل  َوَج

ٔة َذََکٕ َمِلبُوْب  ٌَ ِّٕ كَِل اَل فٔی ُمِظٕم َوُمَظاكَٕة َوُج َٗ اَل فٔی أَیِّ َطِيٕئ  َٗ ًَِؼٔه  َ ًُ اِْل اَل َلبٔيُس بِ َٗ ًِ كَبَّطُ  اَل َم ًَ صَُو  َٗ اَل َوأَیِ َٗ

 ًِ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی أُىَإض ٔم ًَ َّی اهَّللُ  أََتاصَا الئَّييُّ َػل َٓ اَلِت  َٗ  ٌَ ٔ ذٔی أَِرَوا اَل فٔی بٔئِز ًَائَٔظُة  َٗ اَل َواهَّللٔ یَا  َ٘ َٓ أَِػَحابٔطٔ ثُهَّ َجاَئ 



 

 

ََل  َٓ ُِٗلُت َیا َرُسوَل اهَّللٔ أَ اَلِت  َٗ َياكٔئن  ٌَّ ىَِدَلَضا ُرُؤُض الظَّ َ َٜأ ُة اِلحٔيَّأئ َوَل ًَ ا َ٘ ٌَّ َمائََضا نُ َ َٜأ ِس َل َ٘ َٓ ا أَىَا  اَل ََل أَمَّ َٗ َتطُ  ِٗ  أرَِحَ

صُِت  انٔی اهَّللُ َوََکٔ َٓ ا َُٓسَٓٔيِت  ًَ أََمَز بَٔضا  َٓ ا  ًَلَی اليَّأض ٔمِيطُ َشًّ ٌِ أُثٔيَر   أَ

ملس رپ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

م 

عض

اھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی احتل وہیئگ ہک آپ وک ایخؽ وہاتہک ونبزرقی ےک اکی وہیدی ےن رحس ایک ااکس انؾ دیبل نب ا

آپ الفں اکؾ رکےت ںیہ احالہکن آپ فہ اکؾ ہن رکےت ےھت اکی دؿ ای رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع یک رھپ داع یک رھپ 

ان اچاتہ ےہ ؟ ریمے اپس دف رمد آےئ اکی ریمے رس ےک اپس ھٹیب ایگ داع یک رھپ رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ںیہمت ولعمؾ رک

افر دفرسی دقومں ںیم وج رس ےک اپس اھٹیب اھت اس ےن اپؤں یک رطػ ےھٹیب وہےئ رمد ےس اہک ای اپؤں یک رطػ فاےل ےن رس یک 

م ےن  رطػ فاےل ےس اہک۔ اس رمد وک ایک امیبری ےہ؟ وجاب دای اس رپ اجدف ےہ وپاھچ سک ےن اجدف

عض

ایک؟ وجاب دای ہک دیبل نب ا

وپاھچ سک زیچ ںیم اجدف ایک؟ وجاب دای ہک یھگنک ںیم افر اؿ ابولں ںیم وج یھگنک رکےت ںیم رگےت ںیہ افر رن وجھکر ےک وخہش ےک الغػ 

یت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ںیم وپاھچ ہی زیچںی اہکں ںیہ ؟ وجاب دای ہک ذی ارفاؿ ےک ونکںی ںیم۔ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفام

ر فآہل فملس اس ونکںی رپ رشتفی الےئ وت رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اس ونکںی اک اپین دنہمی ےک اپین یک رطح )رنیگن( اھت اف

ں ہن ڈاال فاہں ےک درتخ ناطیونں ےک رس ولعمؾ وہےت ےھت۔ رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ ےن اےس الج ویک

رک  رفامای اہلل اعتیل ےن ےھجم اعتیف دی افر ںیم ےن دنسپ ہن ایک ہک ولوگں ںیم رش الیھپؤں رھپ آپ ےن ارم رفامای انچہچن فہ بس اایشء دنف

 دی ںیئگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجدف۔
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یزیس مرصیين، ىآٍ، یحٌٰي بً ًثناٌ بً ٛثير بً زیيارحنصي، ب٘يہ، ابوبرک ًيسي، یزیس بً ابی حبيب، محنس بً  :  راوی



 

 

 ابً ًنز ، او النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ثََيا أَبُو  ُة َحسَّ ثََيا َب٘ٔيَّ ًٔ زٔیَيإر اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ثََيا َیِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ِئسيُّ  ٌَ برَِکٕ اِل

اَلِت أُوُّ َسَلَنَة یَا َرُسوَل اهَّللَٔحبٔيٕب َومُ  َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ٔ ثََيا ىَآ اََل َحسَّ َٗ یَّئِن  ًٔ َیزٔیَس اِلنرِٔصٔ ٔس بِ  ََل یَزَاُل ئُؼيبَُک کُلَّ َحنَّ

 ٔ اَل َما أََػابَىٔي َطِيْئ ٔمِيَضا إ َٗ اةٔ اِلَنِشُنوَمٔة الًَّٔي أَکَِلَت  ًِ الظَّ ٍْ ٔم ًَلَیَّ َوآَزُو فٔی كٔيَيتٔطٔ ًَاوٕ َوَج  َلَّ َوصَُو َمُِٜتوْب 

ہ اؾ ٰییحی نب امثعؿ نب ریثک نب دانیریصمح، ہیقب، اوبرکب یسنع، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب سیدی رصمنیی، انعف، انب رمع ، اؾ اوملنینم دیس

وہ اجیت ےہ اس زرہیلی رکبی ویکہج ےس وج آپ ےن ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ وک رہ اسؽ امیبری 

)ربیخ ںیم اکی وہید یک دوعت ںیم( اھکیئ آپ ےن رفامای ےھجم وج امیبری یھب وہیئ فہ اس فتق یھب ریمے دقمر ںیم یھکل وہیئ ؟یھ 

 بج دیسان آدؾ ہیلع االسلؾ یٹم ےک ےلتپ ےھت۔

رکب یسنع، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب سیدی رصمنیی، انعف، انب رمع ، اؾ اوملنینم ٰییحی نب امثعؿ نب ریثک نب دانیریصمح، ہیقب، اوب :  رافی

 دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ربھگاٹہ افر دنین ااچٹ وہےن ےک فتق یک داع۔

 ایبؿ بط اک :   ابب

 ربھگاٹہ افر دنین ااچٹ وہےن ےک فتق یک داع۔
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ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، وہب، محنسبً ًحَلٌ، يٌ٘وب بً ًبس بً اطخ، سٌيس بً مشيب، سٌس بً مالک،  :  راوی

 حرضت خولہ بيت حٜيه رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ٌِ َحسَّ ًِ َي ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ثََيا َوصِْب  ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًٔ َيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ وَب بِ ُ٘



 

 

ٜٔيٕه أَ  ًِ َخِوَلَة بِٔئت َح ًَ ًٔ َمالٕٔک  سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ ٔب  ًٔ اِلُنَشيَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ٌَّ اِْلََطخِّ  اَل َلِو أَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل

 ٔ ُظ فٔی َذل َٙ َلِه َيرُضَّ ًِ َشِّ َما َخَل ٔة ٔم امَّ اَل أًَُوذُ بٔکَلَٔنأت اهَّللٔ التَّ َٗ ِه إَٔذا ىَزََل َمِيزَّٔل  ُٛ َّي یَزَِتٔحَل ٔمِيطُ أََحَس  َک اِلَنِيزٔٔل َطِيْئ َحً

، افعؿ، فبہ، دمحمنب الجعؿ، وقعیب نب دبع نب اجش، دیعس نب بیسم، دعس نب امکل، رضحت وخہل تنب میکح ریض اوبرکب نب ایب ہبیش

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ زنمؽ ںیم ڑپاؤ ڈاےل )افر اس فتق( ہی 
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اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، فبہ، دمحمنب الجعؿ، وقعیب نب دبع نب اجش، دیعس نب بیسم، دعس نب امکل، رضحت وخہل تنب  :  رافی

 میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ربھگاٹہ افر دنین ااچٹ وہےن ےک فتق یک داع۔

     429    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًيييہ بً ًبسالزحنً، حرضت ًثناٌ بً ابی الٌاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی محنس بً بظار، محنس بً ًبساهَّلل انؼاری،  :  راوی

 ًيہ

ًَِبسٔ   ًُ ثَىٔي ًَُيِيَيُة بِ ِبٔس اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ  َحسَّ ًِ ًُِثَنا ًَ ثَىٔي أَبٔی  ًٔ َحسَّ الزَِّحَن

 َٗ أؾ  ٌَ ًٔ أَبٔی اِل زُٔق یٔی َطِيْئ فٔی َػ بِ ٌِ َل َي ٌَ ٕٔ َج ٔ ائ ًَلَی اللَّ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َنَلىٔي َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌِ ا اِسَت َّي اَل َلنَّ ََلتٔی َحً

 َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ا َرأَیُِت َذلَٔک َرَحِلُت إ َلنَّ َٓ ِّی  ِه یَا َما أَِزرٔی َما أَُػل ٌَ ُِٗلُت َن أؾ  ٌَ ًُ أَبٔی اِل اَل ابِ َ٘

 ِّ َّي َما أَِزرٔی َما أَُػل َق یٔی َطِيْئ فٔی َػَلَواتٔی َحً ُِٗلُت َیا َرُسوَل اهَّللٔ رَعَ اَل َما َجاَئ بَٔک  َٗ ٌُ َرُسوَل اهَّللٔ  ِيَلا اَل َذاَک الظَّ َٗ ی 

 َ َسم َٗ ًَلَی ُػُسورٔ  َحَلِشُت  َٓ ََٓسىَِوُت ٔمِيُط  َل اِزىُِط  ٌَ َٔ َٓ ًَُسوَّ اهَّللٔ  ِد  ُ َِ اَل ا َٗ یٔم َو َٓ َل فٔی  َٔ ٔ َوَت َب َػِسرٔی بَٔئسظ رَضَ َٓ اَل  َٗ یَّ 



 

 

ُس  ٌِ ِنزٔی َما أَِحٔشبُطُ َخاَلَلىٔي َب ٌَ َل َٓ  ٌُ اَل ًُِثَنا َ٘ َٓ اَل  َٗ َنلَٔک  ٌَ ِٙ بٔ اَل اِلَح َٗ  َذلَٔک ثَََلَث َمزَّإت ثُهَّ 

ی، ہنییع نب دبعارلنمح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ااصنر

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اطفئ اک اعلم )وگررن( رقمر رفامای وت ےھجم وج امنز ڑپھ راہ وہں اس ےس ذوہؽ وہ اجات ںیم ےن ہی احتل

 احرض وہا۔ آپ ےن رفامای انب ایب ااعلص ؟ ںیم ےن رعض ایک یج۔ اے اہلل ےک روسؽ رک ےک روسؽ اہلل یک دختم ںیم دیھکی وت رفس

رفامای ےسیک آان وہا ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم امنز ںیم ھچک ایخؽ آےن اگل اہیں کت ہک ہی یھب دایھؿ ںیہن راتہ ہک وکؿ 

اجؤ ںیم آپ ےک رقبی وہا افر وجنپں ےک لب )ومدب( ھٹیب ایگ آپ ےن  یس امنز ڑپھ راہ وہں۔ رفامای ہی ناطیؿ )اک ارث( ےہ رقبی وہ

رس  ریمے ہنیس رپ اہھت امرا افر ریمے ہنم ںیم اکتھترا افر رفامای اے دنمش دخا لکن اج نیت ابر ااسی یہ ایک رھپ رفامای )اجؤ( اےنپ رفاضئ

 فوسہس ہن ڈاال۔ ااجنؾ دف۔ رضحت امثعؿ رفامےت ںیہ مسق ےہ ہک اس ےک دعب ناطیؿ ےن ےھجم

 دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، ہنییع نب دبعارلنمح، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک فتق یک داع۔ربھگاٹہ افر دنین ااچٹ 

     430    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہاروٌ بً حياٌ، ابزاہيه بً موسٰي ، ًبسہ بً سلامیٌ، ابوجياب، ًبسالزحنً بً ابوليلٰی ، حرضت ابوليلی رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثََيا إٔبِزَ  ٌَ َحسَّ ا ًُ َحيَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ أَبٔی َحسَّ ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ثََيا أَبُو َجَيإب  ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا  اصٔيُه بِ

َه إٔذِ َجائَُط أرَِعَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ِيُت َجالّٔشا ًِٔيَس الئَّييِّ َػل ُٛ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ أَبٔی َلِيلَی  ًَ َ٘ َلِيلَی  َٓ اَل َما ابٔیٌّ  َٗ ا  ٌّ ٌَّ یٔی أَّخا َؤج ٔ اَل إ

َشنٔ  َٓ أَِجَلَشُط بَيَِن یََسیِطٔ  َٓ َحاَئ بٔطٔ  َٓ ََٓذَصَب  اَل  َٗ أِتٔىٔي بٔطٔ  َٓ اَل اذَِصِب  َٗ اَل بٔطٔ َلَنْه  َٗ ٍُ أَخٔيَک  اتَٔحةٔ َوَج َٔ َذُظ بٔ ًَوَّ ُتطُ  ٌِ

 ِ ةٔ َوآیََتي ٔل اِلَبَْقَ ًِ أَوَّ ٍٔ آَیإت ٔم َٜٔتأب َوأَِربَ ًِ َخاتَٔنتَٔضا اِل ٔسيِّ َوثَََلٔث آَیإت ٔم ًِ َوَسٔلَضا َوإَٔلُضُِٜه إَٔلْط َواحْٔس َوآیَةٔ اِلرُکِ ٔن ٔم



 

 

ٌَّ َربَّ  ٔ ٖٔ إ ا ًِ اِْلرَِعَ َّطُ ََل إَٔلَط إَٔلَّ صَُو َوآیَٕة ٔم اَل َطضَٔس اهَّللُ أَى َٗ ٌَ أَِحٔشبُُط  ًِ آٔل ًِٔنَزا َٙ َوآَیٕة ٔم ًِ  ُِٜه اهَّللُ الَّٔذی َخَل یََة َوآیَٕة ٔم ِْ ا

ایَی َجسُّ  ٌَ َُّط َت ًِّ َوأَى ٔ ًِ اِلح ٌَ َلُط بٔطٔ َوآَیٕة ٔم َ ََل بُزَِصا ََ ٍَ اهَّللٔ إَٔلّضا آ َُ َم ًِ یَِس  َربَِّيا َما اتََّدَذ َػاحَٔبّة َوََل َوَلّسا اِلُنِؤٔمئيَن َوَم

أت َوثَََلٔث آَیإت مٔ  َّٓ ا ٔل الؼَّ ًِ أَوَّ ًَِْشٔ آیَإت ٔم ِس بََزأَ َو َٗ ابٔیُّ  اَو اِْلرَِعَ َ٘ َٓ وِّذََتئِن  ٌَ ُِٗل صَُو اهَّللُ أََحْس َواِلُن ٔ اِلَحِْشٔ َو َٔ ًِ آ

 َلِيَص بٔطٔ بَأِْض 

 اہرفؿ نب ایحؿ، اربامیہ نب ومٰیس ، دبعہ نب امیلسؿ، اوبہچنب، دبعارلنمح نب اوبٰیلیل ، رضحت اوبیلیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک اکی داہییت احرض وہا افر رعض ایک ہک ریما اھبیئ امیبر ےہ۔ آپ ےن  ہک ںیم

درایتف رفامای ایک امیبری ےہ؟ وبال اےس آبیس ےہ۔ رفامای اجؤ افر اےس ریمے اپس ےل آؤ۔ فہ ایگ افر اےس ےل آای افر آپ ےک اسےنم 

  اےس اھٹب دای ںیم
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 ارکلیس افر رقبہ یک آرخی نیت آایت افر آؽ رمعاؿ یک اکی آتی ریما امگؿ ےہ ہک )
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وسرہ اصافت یک ادتبایئ دس آایت افر رشح یک نیت آایت افر 

( افر وعمذنیت رھپ فہ داہییت دنترتس وہ رک اےسی ڑھکا وہا ہک فیلکت اک ھچک ارث یھب ابیق ہن اھت۔
ٌ
 
َ
ُ
َ
ُ أ
َ
 )لقْ ُه َ الِلّ

  ، رضحت اوبیلیل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب ایحؿ، اربامیہ نب ومٰیس ، دبعہ نب امیلسؿ، اوبہچنب، دبعارلنمح نب اوبٰیلیل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ : ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک



 

 

     431    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، رعوہ، او النوميين ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

ًِ الزُّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ َّی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ صِزٔیِّ 

ٔیَی أَبٔی َجِضٕه  ٔ اذَِصبُوا بَٔضا إ ًََِلُو َصٔذظ َلىٔي أَ َِ اَل َط َ٘ َٓ ًََِلْو  ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َخنٔيَؼٕة َلَضا أَ   َوأِتُونٔی بٔأَىِبَٔحاىٔيَّتٔطٔ اهَّللُ 

ؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفس

فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ اکی افین اچدر ںیم سج ںیم شقن ےھت رھپ امنز ڑپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اچدر ےک 

ز ںیم( ہی اچدر اوبک م ےک اپس ےل اج )اوہنں ےن ہی اچدر آپ وک  یجیھ ؟یھ( افر اؿ ےس اکی لیب وبوٹں ےن ھجم وک اغلف رک دای )امن

 اسدی اچدر ےھجم الدف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔

     432    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، سلامیٌ بً مِيرہ، حنيس بً ہَلل حرضت ابوبززہ رضي اهَّلل :  راوی

ًِ حَُنِيسٔ  ًَ ًُ اِلُنِٔيَرةٔ  ٌُ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة أَِخبََرنٔی ُسَلامِیَ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َزَخِلُت َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ًٔ صََٔلٕل   بِ

ًِ الًَّٔي ُتِؼيَ  َُلٔيّوا ٔم َجِت یٔی إَٔزاّرا  َ َِ َ أ َٓ ًَائَٔظَة  ٔشَيةٔ الًَّٔي تُِسعَی اِلُنَلبََّسَة ًَلَی  ِٛ َ ٔ اِْل ًِ َصٔذظ ًٔ َوَٛٔشاّئ ٔم ٍُ بٔاِلَيَن

َه ٓٔيضَٔنا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  بَٔف َرُسوُل اهَّللٔ َػل ُ٘ َشَنِت یٔی َل ِٗ  َوأَ

ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اؾ اوملنینم دیسہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل



 

 

در اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن ےھجم اکی وم ا اس دنبہت اکنؽ رک دای وج نمی ںیم انبای افر ہی اعؾ یس اچ

ت ذ ہ ےتہک ںیہ رھپ مسق اھک رک ےھجم ئاتای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ا
مل
 اقتنؽ اؿ دف ڑپکفں ںیم وہا۔سج وک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع

     433    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنسبً ثابت جحسری، سٔياٌ بً ًيييہ، احوؾ، حٜيه، خالسبً مٌساٌ، حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 َ ث ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَسرٔیُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَ  ٌَ َسا ٌِ ًٔ َم ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ًِ اِْلَِحَؤؾ بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ َيا ُس

َلِيَضا ًَ َس  َ٘ ًَ ِس  َٗ َّی فٔی َطِنَلٕة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َػل َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل أمٔت أَ ًٔ الؼَّ  بِ

جذ ری، ایفسؿ نب ہنییع، اوحص
چ 

، میکح، اخدلنب دعماؿ، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ادمحنب اثتب 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اچدر ںیم امنز ادا رفامیئ آپ ےن اس رپ رگہ ابدنھ یل ؟یھ۔ )اتہک لھک ہن اجےئ( ۔

جذ ری، ایفسؿ نب ہنییع، اوحص، میکح، اخدلنب دعم :  رافی
چ 

 اؿ، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمحنب اثتب 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔



 

 

     434    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یوىص بً ًبساَلًلٰی، ابً وہب، مالک، اسحٙ بً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ أَ  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ثََيا َمالْٔک  ًُ َوصِٕب َحسَّ ثََيا ابِ ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ثََيا یُوىُُص بِ ًٔ  بٔی كَِلَحةَ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ

ًََلِيطٔ رَٔزاْئ ىَِحَزانٔیٌّ َُلٔيُى اِلَحأطَيةٔ  َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل ِيُت َم ُٛ اَل  َٗ  َمالٕٔک 

ہک ںیم یبن ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ رجناؿ یک ینب وہیئ اکی اچدر ومےٹ احہیش )انکرہ( فایل ےنہپ وہےئ ےھت ۔

 ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، امکل، ا،قح نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔

     435    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً ًنز بً ٗتازہ، ًلی بً حشين او النوميين  ًبسال٘سوض بً محنس، بْش بً ًنز، ابً لہيٌہ، ابواَلسوز، ًاػه :  راوی

 سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ثََيا أَبُو اِْلَِس  َة َحسَّ ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ؤض بِ سُّ ُ٘ ِبُس اِل ًَ ثََيا  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٔ َوز

ًَلٔیِّ   ًِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َيُشبُّ أََحّسا َوََل  ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َما َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًٔ اِلُحَشئِن   یُِلَوی َلُط ثَِوْب بِ

ریض اہلل اعتٰیل اہنع  دبعادقلفس نب دمحم، رشب نب رمع، انب ہعیہل، اوباالوسد، اعمص نب رمع نب اتقدہ، یلع نب نیسح اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ

ملس ےک رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یھبک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفرسے وک ربا الھب ےتہک ہن داھکی افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

 ڑپکے ہہت رک ےک رےھک اجےت )اس ےئل ہک اےنت ڑپکے ےھت یہ ہن ہک ہہت رک ےک رںیھک ۔

، رشب نب رمع، انب ہعیہل، اوباالوسد، اعمص نب رمع نب اتقدہ، یلع نب نیسح اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل دبعادقلفس نب دمحم :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ابلس اک ایبؿ ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

     436    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، حرضت سہل بً سٌس ساًسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔیَی َحسَّ ٌَّ اِمَزأَّة َجائَِت إ أًسٔیِّ أَ ٕس الشَّ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ يطٔ 

اَلِت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َٗ ِنَلُة  اَل الظَّ َٗ اَل َوَما اِلبُرَِزةُ  َٗ  ٕ َلِيطٔ َوَسلََّه بٔبُرَِزة ًَ َّی اهَّللُ  ٔ بَٔيسٔی َرُسؤل اهَّللٔ َػل  َنَشِحُت صَٔذظ

أََخَذَصا َر  َٓ َضا  َٛ ُشَو ِٛ َ َحاَئ ْٔل َٓ ََّضا َْلَٔزاُرُظ  َلِيَيا ٓٔيَضا َوإٔى ًَ َد  ََُٓخَ َه ُمِحَتاّجا إَٔلِيَضا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًُ  ُسوُل اهَّللٔ َػل ٌُ بِ ََُٓل

 ٌَ اَل َن َٗ ُشئيَضا  ِٛ ًَ َصٔذظٔ اِلبُرَِزَة ا اَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ َما أَِحَش َ٘ َٓ اُظ یَِوَمئٕٔذ  ٌٕ َرُجْل َسنَّ ا َزَخَل كََواَصا َوأَِرَسَل بَٔضا ََُٓل ََٓلنَّ ِه 

 ٔ َه ُمِحَتاّجا إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔشَيَضا الئَّييُّ َػل ُٛ ِوُو َواهَّللٔ َما أَِحَشِيَت  َ٘ اَل َلُط اِل َ٘ َٓ َّطُ إَٔلِيطٔ  ًَلِٔنَت أَى ِس  َٗ َلِيَضا ثُهَّ َسأَِلَتطُ إٔیَّاَصا َو

ا َ٘ َٓ َ ََل یَزُزُّ َسائَّٔل  َٓک اَل َسِضْل  َ٘ َٓ ىٔي  َٔ َٛ  ٌَ ًِ َسأَِلُتطُ إٔیَّاصَا لَٔتُٜو ٜٔ ِّی َواهَّللٔ َما َسأَِلُتطُ إٔیَّاصَا ْٔلَِلَبَشَضا َوَل ٔن َيطُ یَِوَو َل إ َٔ َٛ اىَِت 

 َماَت 

ؿ آپ یک اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوت

دختم ںیم اچدر ےل رک احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی اچدر اےنپ اہوھتں ےس ںیم ےن اےئلس ینب ہک آپ ںینہپ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ رفامیئ آوکپ اس یک رضفرت یھب ؟یھ رھپ آپ فہ اچدر زبی نت رک ےک ابرہ رشتفی الےئ 

؟یھ وت الفں الفں آےئ ااکن انؾ ذرک ایک افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی اچدر ایک وخب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع  فہ اچدر آپ اک دنبہت



 

 

فآہل فملس ےھجم انہپ دےئجی آپ ےن رفامای کیھٹ ےہ افر ادنر اج رک اےس ہت رک ےک اؿ ےک اپس جیھب دی وت ولوگں ےن اس ےس اہک دخبا مت 

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ہی اچدر یسک ےن ک ش یک ؟یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایکس احتج ےن ااھچ ںیہن ایک۔ یبن یلص اہلل

ا ؟یھ رھپ مت ےن امگن یل احالہکن ںیہمت ہی ولعمؾ یھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسلئ وک اخیل اہھت ںیہن ول اےت فہ ےنہک اگل دخب

 ےن وت اس ےئل امیگن ہک ہی ریما نفک ےہ۔ رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ سج رفز اؿ ںیم ےن ہی ےننہپ ےک ےئل ںیہن یل ںیم

 اصبح اک ااقتنؽ وہا اؿ اک نفک فیہ اچدر ؟یھ ۔

 اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابلس اک ایبؿ ۔

     437    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

وسٕ بً ابی ٛثير، ىوح بً ذٛواٌ، حشً، یحٌٰي بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيار حنصي، ب٘يہ بً وليس، ی :  راوی

 حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ ًُ اِلَولٔئس  ُة بِ ثََيا َب٘ٔيَّ ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ثََيا َیِحٌَي بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  َٕ بِ ًِ یُوُس

ًِ اِلحَ  ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ َٖ َوَلبَٔص ىُؤح بِ َٖ َواِحَتَذی اِلَنِدُؼو و ًََلِيطٔ َوَسلََّه الؼُّ َّی اهَّللُ  اَل َلبَٔص َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ  ًٔ َش

 ثَِوبّا َخٔظّيا َخٔظّيا

اہلل اعتٰیل  ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، ہیقب نب فدیل، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب ذوکاؿ، نسح، رضحت اسن ریض

ا ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افؿ زبی نت رفامےت افر وٹ ا وہ وجات وخدیہ یس ےتیل افر ومےٹ ےس وم ا ڑپک

 نہپ ےتیل ۔

رضحت اسن ریض  ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر یصمح، ہیقب نب فدیل، ویفس نب ایب ریثک، ونح نب ذوکاؿ، نسح، :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 این ڑپکا ےننہپ یک داع ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 این ڑپکا ےننہپ یک داع ۔

     438    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، اػبّ بً زیس، ابوالٌَلء، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ َزیِٕس َحسَّ ُّ بِ ثََيا أَِػَب اَل َحسَّ َٗ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی أَُماَم  َحسَّ ًَ ََلٔئ  ٌَ اَل أَبُو اِل َٗ َة 

ِوَرتٔی َوأَتَ  ًَ َشانٔی َما أَُوارٔی بٔطٔ  َٛ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی  َ٘ َٓ أب ثَِوبّا َجٔسیّسا  ًُ اِلَدلَّ اَل َلبَٔص ًَُنزُ بِ َٗ ُل بٔطٔ فٔی َحَياتٔی ثُهَّ  َحنَّ

ًِ َلبَٔص ثَِوبّ  وُل َم ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ َشانٔی َما أَُوارٔی بٔطٔ َسنٔ َٛ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی  َ٘ َٓ ا َجٔسیّسا 

 ٔ ٌَ ف َٚ بٔطٔ کَا َتَؼسَّ َٓ َٙ أَِو أَِلَقی  ِؤب الَّٔذی أَِخَل ٔیَی الثَّ َنَس إ ًَ ُل بٔطٔ فٔی َحَياتٔی ثُهَّ  ِوَرتٔی َوأََتَحنَّ ٔ اهَّللًَٔ ٔى اهَّللٔ َوفٔی ٔستِر ِٔ ٔ ٕٔ اهَّللٔ َوفٔی ح َي َٛ  ی 

اَلَضا ثَََلثّا َٗ ّتا  ا َوَميِّ  َحيًّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اغبص نب زدی، اوباالعلء، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دیسان رمع نب اطخب 

ےھجم رتس ک اپےن افر زدنیگ ںیم زتنی  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن این ڑپکا انہپ افر اہک )رتہمج( امتؾ رعتںیفی اہلل اعتیل ےک ےئل ںیہ سج ےن

ِ ےک ےئل ہی ڑپکا انہپای ای رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج این ڑپکا نہپ رک ہی داع ڑپ
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َ
ِ  رھپ رپاےن ڑپکے وک دصہق رک دے وت فہ زدنیگ افر ومت رہ احؽ ںیم اہلل یک ابہگنین اّل

 

ن

 افر افحتظ ںیم رےہ۔ نیت ابر یہی اراشد رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اغبص نب زدی، اوباالعلء، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 این ڑپکا ےننہپ یک داع ۔

     439    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشين بً مہسی، ًبسالززاٚ، مٌنز، زہزی، ساله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًٔ ًُ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ َّی اهَّللُ َيا اِلُحَشيُِن بِ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َنَز أَ

َُٔشيْل  اَل ثَِوبَُک صََذا  َ٘ َٓ نٔيّؼا أَبَِيَف  َٗ ًَلَی ًَُنَز  َه َرأَی  اَل اِلَبِص َجٔسیّسا َؤًِع ًََلِيطٔ َوَسلَّ َٗ َُٔشيْل  اَل ََل بَِل  َٗ أَِو َجٔسیْس 

 َحنٔيّسا َوُمِت َطضٔيّسا

نیسح نب دہمی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہت ےنہپ داھکی وت رفامای اہمترا ہی ڑپکا د ال وہا ےہ ای ںیہن رعض ایک این ںیہن ےہ د ال وہا فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دیفس رک

 ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےئن ڑپکے ونہپ اقلب رعتفی زدنیگ زگارف افر اہشدت یک ومت رمف۔

 اہلل اعتٰیل ہنع نیسح نب دہمی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض :  رافی

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

  

 ونممع ابلس ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ونممع ابلس ۔

     440    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 زہزی، ًلاء بً یزیس ليثي، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، سٔياٌ بً سٔياٌ بً ًيييہ،  :  راوی

ًِ أَ  ًَ ًٔ یَزٔیَس اللَِّيثٔيِّ  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َّی َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ بٔی َس

َلِيطٔ َو  ًَ ِؤب اِلَواحٔسٔ َليِ اهَّللُ  أئ َوأَلِحتَٔباُئ فٔی الثَّ نَّ َٓاِطتَٔناُل الؼَّ  ٌٔ ا اللِِّبَشَتا أَمَّ َٓ ًِ لِٔبَشَتئِن  ًَ ٔجطٔ َسلََّه ىََهی  ِ ََ ًَلَی  َص 

 ٔمِيُط َطِيْئ 

رفاتی ےہ ہک روسؽ  اوبرکب، ایفسؿ نب ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفابلوسں ےس عنم رفامای اکی اامتشؽ امصء ےس )اکی یہ ڑپکا وپرے دبؿ رپ اس رطح ٹپل انیل ہک اہھت 

 وگٹ امر رک انھٹیب اپؤں یھب ہن الہےکس ضب افاقت ڑپکا ذرا وھچ ا وہ وت اس ںیم رتس ےنلھک اک ادنہشی یھب وہات ےہ( افر اکی یہ ڑپکا وہ وت اےسی

 ہک رتس الھک رےہ ۔

 اوبرکب، ایفسؿ نب ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ع ابلس ۔ونمم

     441    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسامہ، ًبيساهَّلل بً ًنز، خبيب بً ًبسالزحنً، حٔؽ بً ًاػه، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ُخبَِئب بِ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة  ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ًِ ثََيا  ًَ

 ًَ ًِ لِٔبَشَتئِن  ًَ َه ىََهی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًَأػٕه   ًٔ ٔؽ بِ ِٔ ًِ َح ًَ أئ َو نَّ ًِ اِطتَٔنأل الؼَّ

َنائٔ  ٔیَی الشَّ ٔجطٔ إ ٔضي برَٔفِ ِٔ ِؤب اِلَواحٔسٔ ُي  أَلِحتَٔبأئ فٔی الثَّ



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

مَّاأء ےس افر اکی یہ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس
َ
ّ
لض

ِمَاأِؽ ا

 

ب ْ

 

ض
ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلوسں ےس عنم رفامای ا

 ڑپکا وہ وت اےسی ادناز ےس انٹیپل ہک رشاگمہ آامسؿ یک یلھک رےہ ۔

 نب اعمص، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ونممع ابلس ۔

     442    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسامہ، سٌس بً سٌيس، ًنزہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ابی طيب :  راوی

 ًيہا

ٌٔيسٕ  ًٔ َس ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة  ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ىََهی   

أئ َوأَلِحتَٔبأئ فٔی ثَِوٕب َواحٔسٕ  نَّ ًِ لِٔبَشَتئِن اِطتَٔنأل الؼَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی  َرُسوُل اهَّللٔ َػل َجَک إ ِ ََ ٕف  ِٔ َوأَىَِت ُم

َنائٔ   الشَّ

ہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دعس نب دیعس، رمعہ، اؾ اوملنینم دیس

ہک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلوسں ےس عنم رفامای اامتشؽ امصء ےس افر اکی یہ ڑپکا وہ وت اےسی ادناز ےس انٹیپل

 رشاگمہ آامسؿ یک رطػ یلھک رےہ ۔

 ، دعس نب دیعس، رمعہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم :  رافی

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



 

 

  

 ابولں اک ڑپکا اننہپ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک ڑپکا اننہپ ۔

     443    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، حشً بً موسٰي طيباٌ، ٗتازہ، ابی بززہ حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی بُزَِزةَ  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ ًُ ُموَسي  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل یٔی یَا بُىَيَّ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ

 ٌَّ َناُئ َلَحٔشِبَت أَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا أََػابَتَِيا الشَّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًُ َم ٌٔ َلِو َطضِٔسَتَيا َوىَِح ِ أ َـّ   رٔیَحَيا رٔیُح ال

وبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اصزبحادہ ےس رفامای اٹیب اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، اتقدہ، ایب ربدہ رضحت ا

 یک ارگ وت ںیمہ اس احتل ںیم داتھکی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر ابرش ربیس وت ںیہمت اتگل ہک امہری وب ڑیھب

 وب ےہ۔ )ینعی ابولں اک ابلس ےننہپ ےس ایسی وب آےن یتگل ےہ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، اتقدہ، ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک ڑپکا اننہپ ۔

     444    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًثناٌ بً َکامہ، ابواسامہ، احوؾ بً حٜيہ، خالسبً مٌساٌ، حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 تٌایٰی ًيہ

ًُ حَ  ثََيا اِْلَِحَوُؾ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحسَّ اَمَة َحسَّ ًٔ ََکَ ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ  ٌَ َسا ٌِ ًٔ َم ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ٜٔيٕه 

ْة  َلِيطٔ ُجبَّْة ُرؤميَّ ًَ ٕ َو َه َذاَت یَِوو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ َد  َ ََ اَل  َٗ أمٔت  ئِن الؼَّ ُة اِلُٜنَّ َ٘ ٖٕ َؿيِّ ًِ ُػو  ٔم

َلِيطٔ َط  ًَ َّی بَٔيا ٓٔيَضا َلِيَص   ِيْئ َُيِرَُصآََؼل

ت ہ، اخدلنب دعماؿ، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی 
دمحم نب امثعؿ نب رکاہم، اوبااسہم، اوحص نب حک

 رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس ابرہ رشتفی الےئ آپ رفیم ہبج ےنہپ وہےئ ےھت وج ابولں اک انب وہا اھت ایکس آںینیتس

گنت ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس اکی ڑپکے ںیم ںیمہ امنز ڑپاھیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مسج ارہط رپ اےکس 

 العفہ ھچک ہن اھت۔

ت ہ، اخدلنب دعماؿ، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 دمحم نب امثعؿ نب رکاہم، اوبااسہم، اوحص نب حک

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک ڑپکا اننہپ ۔

     445    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

م، وؿين بً ًلاء، محٔون بً ًل٘نہ، ًباض بً وليس زمظقی، احنس بً ازہز، مزواٌ بً محنس، یزیسبً سن :  راوی

 حرضت سلناٌ ٓارسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٗ  ٔ ًُ اِْلَِزَصز َمِظقٔیُّ َوأَِحَنُس بِ ًُ اِلَولٔئس السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ثَىٔي َحسَّ ِنٔم َحسَّ ًُ الشِّ ثََيا یَزٔیُس بِ َحسَّ

 ًُ َلِيطٔ َوَسلََّه تَ اِلَؤؿيُن بِ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ارٔٔسيِّ أَ َٔ ٌَ اِل ًِ َسِلَنا ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًٔ ُٔوئ بِ ًِ َمِح ًَ َة ًََلإئ  َلَب ُجبَّ َ٘ َٓ أَ  َوؿَّ

َنَشَح بَٔضا َوِجَضطُ  َٓ َلِيطٔ  ًَ ٖٕ کَاىَِت   ُػو



 

 

، ف نی نب اطعء، وفحمط نب ہمقلع، رضحت املسؿ افریس ریض اہلل ابعس نب فدیل دیقشم، ادمح نب ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، سیدینب طمس

 ۔اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک افر ابولں اک ہبج نہپ راھک اھت ایس وک ٹلپ رک ہرہہ اصػ رکایل

ف نی نب اطعء، وفحمط نب ہمقلع، رضحت املسؿ افریس ابعس نب فدیل دیقشم، ادمح نب ازرہ، رمفاؿ نب دمحم، سیدینب طمس،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابولں اک ڑپکا اننہپ ۔

     446    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، موسٰي بً ٓـل، طٌبہ، ہظاو، ہظاو بً زیس، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ َما ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ٔل  ـِ َٔ ًُ اِل ثََيا ُموَسي بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ اَل َرأَیُِت َرُسوَل َحسَّ َٗ لٕٔک 

َٜٔشائٕ اهَّللٔ َػ  ٔ زّٔرا ب َه َئشُه ََُيّنا فٔی آَذاىَٔضا َوَرأَیُِتُط ُمتَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ل

وسدینب دیعس، ومٰیس نب لضف، ہبعش، اشہؾ، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل 

 داغ دے رےہ ںیہ افر ںیم ےن آپ وک )ابولں یک( یلمک اک دنبہت ابدنےھ داھکی۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکبویں ےک اکؿ ںیم 

 وسدینب دیعس، ومٰیس نب لضف، ہبعش، اشہؾ، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ے ۔دیفس ڑپک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دیفس ڑپکے ۔

     447    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، ًبساهَّلل بً رجاء مکی، ابً خثيه، سٌيسبً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ِبُس  ًَ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا  ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ًِ ابِ ًَ ِّیُّ  ًُ َرَجإئ اِلَنک اهَّللٔ بِ

ِه  ُٛ يُوا ٓٔيَضا َمِوَتا ِّٔ َٛ َٓاِلَبُشوَصا َو َه َخيِرُ ثَٔيابُِٜٔه اِلبََياُق  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 نب راجء یکم، انب میثخ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحمنب ابصح، دبعاہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ڑپکفں ںیم بس ےس رتہب دیفس ڑپکے ںیہ اس ےئل ا یہ وک انہپ رک افر ا یہ ںیم اےنپ رمدفں وک نفک 

 دای رکف۔

 دبعاہلل نب راجء یکم، انب میثخ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب ابصح،  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ڑپکے ۔

     448    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، حبيب بً ابی ثابت، مينوٌ بً ابی طبيب، حرضت سنزہ بً جبسب رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًٔ أَبٔی ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ًَ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َس  َحسَّ ًَ ًٔ َطبٔيٕب  ُنَزَة بِ

 ِ ََّضا أَكَِضزُ َوأَك َٓإٔى َه اِلَبُشوا ثَٔياَب اِلبََيأق  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  َيُب ُجِيَسٕب 

  ب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
 
 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، ومیمؿ نب ایب بیبش، رضحت رمسہ نب ج



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیفس ڑپکے انہپ رکف ویکہکن ہی زایدہ اپزیکہ افر دمعہ وہےت ںیہ ۔

  ب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، ومیمؿ نب ایب بیبش، رضحت رمسہ نب ج

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ڑپکے ۔

     449    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً حشاٌ ازرٚ، ًبسالنحيس بً ابی زاؤز، مزواٌ بً ساله، ػٔواٌ بً ًنزو، شیح بً ًبيسالحرضمی،  :  راوی

 سرزاء رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہحرضت ابوال

ًُ َسا ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ٕ َحسَّ از ًُ أَبٔی َروَّ ِبُس اِلَنحٔئس بِ ًَ ثََيا  ُٚ َحسَّ ٌَ اِْلَِزَر ا ًُ َحشَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ لٕٔه 

اَل  َٗ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ًَ مٔیِّ  ًٔ ًُبَِيٕس اِلَحرِضَ یِٔح بِ ًَ َما ُزِرتُِه اهَّلَل بٔطٔ فٔی  ُشَ ٌَّ أَِحَش ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ

ِه اِلبََياُق  ُٛ ِه َوَمَشأجٔس ُٛ  ُٗبُورٔ

 دمحم نب اسحؿ ازرؼ، دبعادیجمل نب ایب داؤد، رمفاؿ نب اسمل، وفصاؿ نب رمعف، رشحی نب دیبعارضحلیم، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل

ی دف اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی ابلس سج ںیم مت اہلل یک ابراگہ ںیم احرض

 اینپ ربقفں ںیم افر دجسمفں ںیم دیفس ابلس ےہ۔ )ولعمؾ وہا ہک دیفس رتہب ےہ امنز یھب دیفس ڑپکے ںیم رتہب ےہ( ۔

ؿ ازرؼ، دبعادیجمل نب ایب داؤد، رمفاؿ نب اسمل، وفصاؿ نب رمعف، رشحی نب دیبعارضحلیم، رضحت اوبادلرداء دمحم نب اسح :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 ةکت یک فہج ےس ڑپکا اکٹلان ۔

 ؿابلس اک ایب :   ابب

 ةکت یک فہج ےس ڑپکا اکٹلان ۔

     450    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًلی بً محنس، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل بً ًنز، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ًُ َحسَّ ًَ ا  ٌّ ٕ َجنٔي ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو أَُساَمَة ح و َحسَّ بَِئس اهَّللٔ َبَة َحسَّ

ٌَّ الَّ  ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ اِلُدَيََلٔئ ََل یَِيُوزُ اهَّللُ إَٔلِيطٔ بِ ٔذی یَُحزُّ ثَِوبَطُ ٔم

 َیِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ 

ےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفام

 ےن اراشد رفامای وج ةکت افر رخف یک فہج ےس اےنپ ڑپکے اکٹلےئ اہلل اعتیل رفز ایقتم اس یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رطػ رظن اافتلت ہن رفامںیئ ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، یلع نب دمحم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ةکت یک فہج ےس ڑپکا اکٹلان ۔

     451    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ٛہ حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، حرضت ًليہ سے روایت ےہ  :  راوی

 َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًَٔليَّ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل 

ًِ الِ  ًِ َجزَّ إَٔزاَرُظ ٔم َلِيطٔ َوَسلََّه َم ُت َلُط َحسٔیَث ًَ ََٓذََکِ ًَ ًَُنَز بٔاِلَبََلٔن  َل٘ٔيُت ابِ َٓ اَل  َٗ  ُدَيََلٔئ َلِه یَِيُوزِ اهَّللُ إَٔلِيطٔ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ 

 ًَ ِتُط أُذُىَاَی َوَو ٌَ ٔیَی أُذُىَِيطٔ َسنٔ اَل َوأََطاَر إ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس  ِلٔيي اظُ أَبٔی َس َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، رضحت  ہیط ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وج ةکت 

افر رغفر یک فہج ےس اانپ اپاجئہم اکٹلےئ اہلل اعتیل رفز ایقتم ایکس رطػ رظن اافتلت ہن رفامںیئ رضحت  ہیط رفامےت ںیہ ہک ںیم البط 

ان انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم افر اےکن اسےنم رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ذرک یک وت اےنپ اکونں ںیم دیس

 یک رطػ ااشرہ رک ےک رفامےن ےگل ہک ریمے اکونں ےن ہی دحثی  ین افر ریمے دؽ ےن اےس وفحمظ راھک۔

 ، رضحت  ہیط ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ةکت یک فہج ےس ڑپکا اکٹلان ۔

     452    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ ، محنس بً بْش، محنسبً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ اَل َمزَّ بٔأَبٔی صَُزیِزََة ًَ َٗ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ ٔن ًَ أَخٔی إ اَل یَا ابِ َ٘ َٓ یِٕع َیُحزُّ َسَبَلُط  ًِ ُْقَ ًّي ٔم َٓ ًِ ًِ َجزَّ ثَِوبَطُ ٔم وُل َم ُ٘  َي

 اِلُدَيََلٔئ َلِه یَِيُوزِ اهَّللُ َلطُ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ 

 نب ایب ہبیش ، دمحم نب رشب، دمحمنب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس اکی رق یش ونوجاؿ زگرا وج اوبرکب



 

 

 رفز اینپ اچدر ٹیسھگ راہ اھت رفامای ےجیتھب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج ةکت فرغفر ںیم اےنپ ڑپکے ےٹیسھگ

 ایقتم اہلل اعتیل ایکس رطػ رظن اافتلت ہن رفامںیئ ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ، دمحم نب رشب، دمحمنب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رانھک اچےئہ ؟ اپاجئہم اہکں کت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئہم اہکں کت رانھک اچےئہ ؟

     453    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواَلحوؾ، ابی اسحٙ، مشله بً ىذیز، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أََخَذ َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ  ٕ ًٔ ىَُذیِز ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ   َطِيَبَة َحسَّ

ٌِ أَبَِيَت  ٔ إ َٓ ٍُ اِْلَٔزارٔ  اَل َصَذا َمِؤؿ َ٘ َٓ َلٔة َساقٔی أَِو َساٗٔطٔ  ـَ ًَ ٔل  َٔ َه بٔأَِس َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌِ َػل ٔ إ َٓ َل  َٔ أَِس َٓ ٌِ أَبَِيَت  ٔ إ َٓ َل  َٔ أَِس َٓ

ًُ ًَُيِيَيَة َحسَّ  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َبئِن َحسَّ ٌِ َٜ َّٙ لَِٔلَٔزارٔ فٔی اِل ََل َح َٓ ًٔ أَبَِيَت  ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًَ  َٙ ثَىٔي أَبُو إِٔسَح

 َّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ  ٕ َه ٔمِثَلطُ ىَُذیِز ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ی اهَّللُ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ایب ااحسؼ ، ملسم نب ذنری، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ھہ ڑکپ رک رفامای ہی ےہ ازار یک ہگج ارگ ہی دنسپ

 

ن ب

 ہن وہ وت اس ےس ھچک ےچین ہی یھب دنسپ ہن وہ وت اس فآہل فملس ےن ریمی ای اینپ ڈنپیل اک ےچین اک 

 ےس ھچک ےچین ہی یھب دنسپ ہن وہ وتونخٹں رپ ازار رےنھک اک وکیئ قح ںیہن ےہ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ایب ا،قح، ملسم نب ذنری، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئہم اہکں کت رانھک اچےئہ ؟

     454    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ےت ہيں ٛہ ميں ےن حرضت ابوسٌيس خسری رضي ًلی بً محنس سٔياٌ بً ًيييہ، مَلء حرضت ًبس الزحنً َما :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َصِل َحسَّ ُِٗلُت ْٔلَبٔی َس اَل 

َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َت ٔم ٌِ وُل  َسنٔ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِه َسنٔ ٌَ اَل َن َٗ َه َطِيّئا فٔی اِْلَٔزارٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

ًِ ا َل ٔم َٔ َبئِن َوَما أَِس ٌِ َٜ ًََلِيطٔ َما بَِيَيُط َوبَيَِن اِل ِيطٔ ََل ُجَياَح  َٗ ٖٔ َسا ٔیَی أَِنَؼا ًٔ إ بَ إِٔزَرةُ اِلُنِؤٔم ٌِ َٜ وُل ثَََلثّا ََل ِل ُ٘ ئِن فٔی اليَّارٔ َي

ا ًِ َجزَّ إَٔزاَرُظ بَََطّ ٔیَی َم  َیِيُوزُ اهَّللُ إ

یلع نب دمحم ایفسؿ نب ہنییع، المء رضحت دبع ارلنمح رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک 

ار ےک قلعتم ھچک انس؟ رفامےن ےگل یج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس از

ہی رفامےت انس ومنم یک ازار ایکس فصن اسؼ کت وہین اچےئہ افر فصن اسؼ افر ونخٹں ےک درایمؿ وہ وت اس ںیم ھچک رحج )انگہ( 

 اگ نیت ابر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ںیہن ےہ افر نکیل ونخٹں ےس ےچین وہ وت )ونخٹں اک( فہ ہصح آگ ںیم ےلج

 اس صخش یک رطػ اافتلت یھب ہن رفامںیئ ےگ وج ةکت فرغفر ںیم اینپ ازار ےٹیسھگ ۔

 یلع نب دمحم ایفسؿ نب ہنییع، المء رضحت دبع ارلنمح رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئہم اہکں کت رانھک اچےئہ ؟



 

 

     455    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لنلک بً ًنير، حؼين بً ٗبيؼہ، حرضت مِيرہ بً طٌبہ رضي ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، شیک، ًبسا :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًُ ًٔ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًِ ًَ یْک  ٌَ أَىَِبأَىَا َشٔ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ بٔيَؼَة  َٗ  ًٔ ًِ حَُؼئِن بِ ًَ  ٕ َنيِر

 ٌِ ًٔ ُط ٌَّ اهَّللَ ََل اِلُنِٔيَرةٔ بِ ٔ إ َٓ ًَ َسِضٕل ََل ُتِشبِٔل  ٌَ بِ َيا ِٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَا ُس َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  یُحٔبُّ اِلُنِشبٔلٔيَن  َبَة 

 ہنع رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعاکلمل نب ریمع، نیصح نب ہصیبق، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ایفسؿ نب لہس اےنپ ڑپکے تم اکٹلؤ اس ےئل ہک اہلل اعتیل ڑپکا اکٹلےن فاےل 

 وک دنسپ ںیہن رفامےت ۔

 ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعاکلمل نب ریمع، نیصح نب ہصیبق، رضحت ریغمہ نب  :  رافی

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

  

 صیمق اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 صیمق اننہپ۔

     456    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 تنيلہ، ًبسالنومً بً خالس، ابً بزیسہ، حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہيٌ٘وب بً ابزاہيه زورقی، ابو :  راوی

ًِ ا ًَ ًٔ َخالٕٔس  ًٔ بِ ًَِبسٔ اِلُنِؤٔم  ًِ ًَ ثََيا أَبُو تَُنِيَلَة  ِوَرقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أُوِّ َسَلَنَة َحسَّ ًَ طٔ  ًِ أُمِّ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  بِ

اَلِت َلِه  نٔئؽ  َٗ َ٘ ًِ اِل َه ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًِ ثَِوْب أََحبَّ إ  َیُٜ



 

 

ت لہ، دبعاوملنم نب اخدل، انب ربدیہ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 
م

 

ن
وقعیب نب اربامیہ دفریق، اوب

 وکیئ ڑپکا دنسپ ہن اھت۔ اہلل ہیلع فآہل فملس وک صیمق ےس زایدہ

ت لہ، دبعاوملنم نب اخدل، انب ربدیہ، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
م

 

ن
 وقعیب نب اربامیہ دفریق، اوب

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

  

 صیمق یک ابملیئ یک دح ۔

 ایبؿ ابلس اک :   ابب

 صیمق یک ابملیئ یک دح ۔

     457    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، حشين بً ًلی، ابً ابی رواز، ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ  ٕ از ًٔ أَبٔی َروَّ ًِ ابِ ًَ ًَلٓٔیٕ 

 ٔ ًِ َجزَّ َطِيّئا ُخَيََلَئ َلِه یَِيُوزِ اهَّللُ إ ٌَٔناَمٔة َم نٔئؽ َواِل َ٘ اَل اِْلِٔسَباُل فٔی اِْلَٔزارٔ َواِل َٗ َه  اَل َوَسلَّ َٗ أَبُو برَِکٕ َما  َلِيطٔ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة 

بَطُ   أََِغَ

 ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، انب ایب رفاد، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفز ایقتم ایکس رطػ اافتلت ہن  رفامای اابسؽ ازار صیمق افر امعہم بس ںیم وہات ےہ وج ةکت یک فہج ےس وکیئ زیچ یھب اکٹلےئ اہلل اعتیل

 رفامںیئ ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، انب ایب رفاد، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 صیمق یک آنیتس یک دح۔

 س اک ایبؿابل :   ابب

 صیمق یک آنیتس یک دح۔

     458    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنس بً ًثناٌ بً حٜيه اوزی، ابوُشاٌ، ابوَکیب، ًبيس بً محنس، حشً بً ػالح، سٔياٌ بً وٛيٍ، حشً بً  :  راوی

 ػالح مشله، محاہس، ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَ  ًُ َحسَّ ثََيا ًُبَِيُس بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ٌَ َوَحسَّ ا ثََيا أَبُو َُشَّ ٜٔيٕه اِْلَِوزٔیُّ َحسَّ ًٔ َح ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ثََيا ِحَنُس بِ اََل َحسَّ َٗ ٕس   ُمَحنَّ

 ٔ ًٔ َػال ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ثََيا أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ًُ َوٛٔي ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َػالٕٔح ح و َحسَّ ًُ بِ ًَبَّإض َحَش  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ ُمِشلٕٔه  ًَ ٕح 

ولٔ  ًٔ َواللُّ ٔؼيَر اِلَيَسیِ َٗ نٔيّؼا  َٗ َه یَِلَبُص  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ 

 اصحل ملسم، اجمدہ، انب ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی، اوباسغؿ، اوبرکبی، دیبع نب دمحم، نسح نب اصحل، ایفسؿ نب فعیک، نسح نب

و ں فایل صیمق )رکہت( ز

 

 ن
ن

 

ضت

بی ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مک ابملیئ فایل وھچیٹ آ

 نت رفامےت ےھت۔ )ینعی رکہت یک ابملیئ ونٹھگں کت افر آنیتس یک وچنہپں کت انمبس ےہ( ۔

 میکح افدی، اوباسغؿ، اوبرکبی، دیبع نب دمحم، نسح نب اصحل، ایفسؿ نب فعیک، نسح نب اصحل ملسم، ادمح نب امثعؿ نب :  رافی

 اجمدہ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ڈنھگایں یلھک رانھک ۔

 ؿابلس اک ایب :   ابب



 

 

 ڈنھگایں یلھک رانھک ۔

     459    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ابً زٛين، زہير، رعوہ بً ًبساهَّلل بً ٗظير، مٌاویہ حرضت ْقہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َوَة  ًِ رُعِ ًَ  ٕ ًِ ُزَصيِر ًَ يِٕن  َٛ ًُ زُ ثََيا ابِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل أََتِيُت َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َة  ًُ ُْقَّ اؤیَُة بِ ٌَ ثَىٔي ُم ٕ َحسَّ َُٗظيِر  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ بِ

َنا َرأَیِ  َٓ َوةُ  اَل رُعِ َٗ  ْٙ نٔئؼطٔ َلُنِلَل َٗ ٌَّ زٔرَّ  ٔ ُتطُ َوإ ٌِ َباَي َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اؤیََة َوََل ابَِيطُ فٔیَرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ ٔطَتإئ َوََل  ُت ُم

ّة أَِزَراُرصَُنا َ٘ ٕٕ إَٔلَّ ُمِلَل  َػِي

 اوبرکب، انب دنیک، زریہ، رعفہ نب دبعاہلل نب ریشق، اعمفہی رضحت رقہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےک رکےت یک ڈنھگی یلھک وہیئ ؟یھ۔ )رافی فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس تعیب یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دحثی( رضحت رعفہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ااتسذ اعمفہی افر اؿ ےک ےٹیب وک رگیم رسدی بج یھب داھکی اؿ یک ڈنھگایں یلھک 

 وہںیئ ںیھت ۔

 ہنع اوبرکب، انب دنیک، زریہ، رعفہ نب دبعاہلل نب ریشق، اعمفہی رضحت رقہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اپاجئہم اننہپ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اپاجئہم اننہپ ۔

     460    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یحٌٰي ، ًبسالزحنً، سٔياٌ، سناک بً رحب، حرضت سویس بً ٗيص  ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنسبً بظار، :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٍْ ح و َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِبُس َحسَّ ًَ ثََيا یَِحٌَي َو إر َحسَّ َبظَّ

الُ  َٗ  ًٔ ًََلِيطٔ الزَِّحَن َّی اهَّللُ  اَل أََتاىَا الئَّييُّ َػل َٗ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًِ ُسَویِسٔ بِ ًَ ٕب  ًٔ رَحِ ًِ ٔسَنأک بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس َشاَوَمَيا وا َحسَّ َٓ َوَسلََّه 

اؤیَل   رَسَ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحمنب اشبر، ٰییحی ، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت وسدی نب ،سی ر

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ ےس اپاجئہم یک تمیق ےط یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحمنب اشبر، ٰییحی ، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت وسدی نب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وعرت آلچن انتکابمل رےھک ؟

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعرت آلچن انتکابمل رےھک ؟

     461    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 هَّلل ًنز، ىآٍ، سلامیٌ بً يشار، او النوميين حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، مٌتنز بً سلامیٌ، ًبيسا :  راوی

ًِ ُسَلامِیَ  ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َتنٔزُ بِ ٌِ ثََيا اِلُن ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَلِت َحسَّ َٗ ًِ أُوِّ َسَلَنَة  ًَ ًٔ َيَشإر  ٌَ بِ

ُٕ ُسئَٔل َر  َٜٔظ ُِٗلُت إّٔذا یَِي اَل ٔطبِّرا  َٗ ًِ َذیِلَٔضا  ِه َتُحزُّ اِلَنزِأَةُ ٔم َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َْ ََل َتزٔیُس  ُسوُل اهَّللٔ َػل اَل ذَٔرا َٗ ًَِيَضا 

َلِيطٔ  ًَ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب، رمتعم نب امیلسؿ، دیبع اہلل رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس 

ےس درایتف ایک ایگ ہک وعرت اانپ آلچن انتک اکٹلےئ )ابمل رےھک( ؟ رفامای اکی ابتشل ںیم ےن رعض ایک ہک اس وصرت ںیم )اےکس اپؤں( 

 ےلھک رںیہ ےگ۔ رفامای اکی اہھت ابمل رےھک اس ےس زایدہ ںیہن ۔



 

 

 دیبعاہلل رمع، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب، رمتعم نب امیلسؿ، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعرت آلچن انتکابمل رےھک ؟

     462    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ ، زیس ًیم، ابی ػسیٙ ىاظی، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

سِّ  ًِ أَبٔی الؼِّ ًَ  ِّ یمِّ ٌَ ًِ َزیِٕس اِل ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ َمِضسٔٓیٕ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٙٔ اَحسَّ ٌَّ ی ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ ليَّاظٔیِّ 

 َُ َيِذَر َٓ ًَّ َیأِتَٔييَّا  َُٜٓ ا  ًّ یِٔل ذَٔرا ًَّ فٔی الذَّ َؽ َلُض َه ُرخِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًّا أَِزَواَد الئَّييِّ َػل َؼٔب ذَٔرا َ٘ ًَّ بٔاِل  َلُض

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، زدی یمع، ایب دصقی انیج، رضحت انب

ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات وک اکی اہھت آلچن ابمل رےنھک ااجزت ؟یھ فہ امہرے اپس آںیت وت مہ اوکن اکی اہھت انپ رک دے 

 دےتی۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، زدی یمع، ایب دصقی انیج، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعرت آلچن انتکابمل رےھک ؟

     463    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 اروٌ، حنازبً سلنہ، ابی مہزو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہ :  راوی

ًِ أَبٔی الِ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌَ َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ُنَضزِّؤ 

ًَلَ  َْ اهَّللُ  اكَٔنَة أَِو ْٔلُوِّ َسَلَنَة َذیِلُٔک ذَٔرا َٔ ٔ اَل ل َٗ  ِيطٔ َوَسلََّه 

 ؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 

 
 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، ایب م

نینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامای اہمترا دانم اکی اہھت ابمل وہان ہیلع فآہل فملس ےن دیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای اؾ اومل

 اچےئہ۔

 ؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 
 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، ایب م

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعرت آلچن انتکابمل رےھک ؟

     464    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، ًبسالوارث، حبيب مٌله، ابی مہزو، ابوہزیزہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہا

ثََيا ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ لُِّه  ٌَ ثََيا َحبٔيْب اِلُن ًَِبُس اِلَوارٔٔث َحسَّ ثََيا  ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًِ أَبُو برَِکٔ بِ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٔ اِلُنَضزِّو

اَل فٔی ذُیُؤل اليَِّشأئ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َْ ًَائَٔظَة أَ َٓٔذَرا اَل  َٗ  ًَّ ُُٗض َد ُسو ًَائَٔظُة إّٔذا َتُِخُ اَلِت  َ٘ َٓ  ٔطبِّرا 

 ؾ، اوبرہریہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 

 
اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دبعاولارث، بیبح ملعم، ایب م

 رےنھک یک ااجزت دی وت اوہنں ےن رعض ایک ہک اس وصرت ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک اکی ابتشل ابمل آلچن

 وعروتں یک ڈنپایلں یلھک رںیہ یگ رفامای رھپ اکی اہھت ابمل رھک ںیل ۔



 

 

 ؾ، اوبرہریہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 

 
 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، دبعاولارث، بیبح ملعم، ایب م

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

  

 ایسہ امعہم ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ امعہم ۔

     465    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ضي اهَّلل تٌایٰی ًيہہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، مشاور، جٌرف بً ًنزوحرضت ًنزو رحیث ر :  راوی

ِنزٔو بِ  ًَ  ًٔ رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ  ٔٚ ا ًِ ُمَشاؤٕر اِلَورَّ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ یِٕث  ًٔ رُحَ

 ٔ ًَلَی اِلنِٔيبَر َه َیِدُلُب  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًََلِيطٔ ًَٔناَمْة َسِوَزاُئ  َرأَیُِت الئَّييَّ َػل  َو

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمفر، رفعج نب رمعف رضحت رمعف رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 ےھت ۔فآہل فملس وک ربنم رپ ہبطخ اراشد رفامےت وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسہ امعہم ابدنےھ وہےئ 

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اسمفر، رفعج نب رمعفرضحت رمعف رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ امعہم ۔

     466    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، حناز بً سلنہ، ابوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ اليَّ َحسَّ ٕ أَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َجابٔز َّی اهَّللُ  ٔييَّ َػل

ًََلِيطٔ ًَٔناَمْة َسِوَزاُئ  ََّٜة َو  َزَخَل َم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد نب ہملس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )حتف

 آپ ایسہ امعہم ابدنےھ وہےئ ےھت۔ہکم ےک ومعق رپ( ہکم ںیم دالخ وہےئ اس فتق 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد نب ہملس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ امعہم ۔

     467    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل، موسٰي بً ًبيسہ، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ًُبَِيَسةَ  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ أَىَِبأَىَا ُموَسي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ الئَّييَّ  َحسَّ ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ

ًََلِيطٔ ًَٔناَمْة َسِوَزاُئ  ََّٜة َو ِتٔح َم َٓ َه َزَخَل َیِوَو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبع اہلل، ومٰیس نب دیبعہ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 فآہل فملس حتف ہکم ےک رفز )ہکم ںیم( دالخ وہےئ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ ایسہ امعہم اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل، ومٰیس نب دیبعہ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 امعہم )ہلمش ( دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ اکٹلان۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امعہم )ہلمش ( دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ اکٹلان۔

     468    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، مشاور، جٌرف بً ًنزو بً رحیث رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ َماےت :  اویر

ًٔ رُحَ  ًَِنزٔو بِ  ًُ رَفُ بِ ٌِ ثَىٔي َج ًِ ُمَشاؤٕر َحسَّ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِ َحسَّ ِّی أَى أَن َٛ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٔیَی یِٕث  ُوزُ إ

ِيطٔ  َٔ ٔ ت َٛ ِيَضا بَيَِن  َٓ ِس أَِرخَی ََرَ َٗ ًََلِيطٔ ًَٔناَمْة َسِوَزاُئ  َه َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسؤل اهَّللٔ َػل

 فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اسمفر، رفعج نب رمعف نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ وگای ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس یک رطػ دھکی راہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ ایسہ امعہم ےہ اےکس دفونں انکرے آپ ےن ومڈنوھں ےک 

 درایمؿ اکٹل رےھک ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اسمفر، رفعج نب رمعف نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت :  رافی

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

  

 رمشی ےننہپ یک اممتعن ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ یک اممتعن ۔

     469    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ًبسالٌزیزبً ػہيب، :  راوی



 

 

 ًِ ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  أَىَٔص بِ

ًِ َلبَٔص  َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل ة َ َٔ ِْ ىَِيا َلِه یَِلَبِشُط فٔی ا یَز فٔی السُّ  اِلَْحٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

  ہن نہپ ےکس اگ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج داین ںیم رمشی ےنہپ فہ آرخت ںیم رمشی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ یک اممتعن ۔

     470    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، طيبانی، اطٌث بً ابی طٌثاء، مٌاویہ بً سویس، حرضت بزاء رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًِ الظَّ  ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ُسَویِسٕ َحسَّ اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ َثأئ  ٌِ ًٔ أَبٔی الظَّ َث بِ ٌَ ًِ أَِط ًَ ِيَبانٔیِّ 

 ٔٚ ٔ َواِْلِٔسَتبَِر یز یَبأد َواِلَْحٔ ًِ السِّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ اِلبََرأئ  ًَ 

ایب اثعشء، اعمفہی نب وسدی، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، اثعش نب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )رمشی یک ااسقؾ( دةیج رحری افر اربتسؼ )فریغہ ےننہپ( ےس عنم رفامای۔

  وسدی، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، اثعش نب ایب اثعشء، اعمفہی نب :  رافی

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ یک اممتعن ۔

     471    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يبہ، وٛيٍ، طٌبہ، حٜه، ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی ط :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل ىََهی َحسَّ َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ ی َلِيلَی 

ٔ َرُسوُل اهَّللٔ  ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوَلَيا فٔی ا اَل صَُو َلُضِه فٔی السُّ َٗ َصٔب َو ٔ َوالذَّ یز ًِ لُِبٔص اِلَْحٔ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن رمشی افر وسان ےننہپ ےس عنم رفامای افر رفامای ہی داین ںیم اؿ اکرففں ےک ےئل ںیہ افر آرخت ںیم امہرے ےئل ۔ ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، مکح، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ یک اممتعن ۔

     472    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يہابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، ًبيساهَّلل بً ًنز، حرضت ًنز بً خلاب رضي اهَّلل تٌایٰی ً :  راوی

 ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ ًَُنَز أَِخبَرَُظ َحسَّ ًَِبَس اهَّللٔ بِ  ٌَّ ٍٕ أَ ٔ ًِ ىَآ

ا َ٘ َٓ  ٕ یز ًِ رَحٔ ّة ٔسيََراَئ ٔم أب َرأَی حُلَّ ًَ اِلَدلَّ ٌَّ ًَُنَز بِ اَل أَ َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ِٓٔس َولَٔيِوؤ اِلُحُن َت صَٔذظٔ اِلُحلََّة لِٔلَو ٌِ َل َیا َرُسوَل اهَّللٔ َلِو ابَِت

 ٔ ة َ َٔ ِْ َٚ َلطُ فٔی ا ًِ ََل َخََل ٔ َم ََّنا یَِلَبُص َصٔذظ َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

اہلل نب رمع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریساء اک اکی ریمشی وجڑا اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیبع 

داھکی وت رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ارگ آپ ہی رخدی ںیل افر فوفد ےس الماقت ےک فتق افر ہعمج ےک رفز زبی نت رفامںیئ وت ایک یہ 

 ےنہپ سج اک آرخت ںیم ھچک یھب ہصح ہن وہ۔ااھچ وہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس فہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب رمع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےہ ۔ سج وک رمشی ےننہپ یک ااجزت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 سج وک رمشی ےننہپ یک ااجزت ےہ ۔

     473    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً بْش، سٌيسبً ابی رعوبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َ  َحسَّ ًَ َمالٕٔک ى ٌَّ أَىََص بِ َتاَزَة أَ َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًُ أَبٔی رَعُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ بَّأَصُِه َطِيَبَة َحسَّ

 ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ٌَ ٔ اؤ َول وَّ ٌَ ًٔ اِل ٔ بِ َؽ لٔلزُّبَيِر َه َرخَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٍٕ  أَ ًِ َوَج ٕ ٔم یز ًِ رَحٔ نٔيَؼئِن ٔم َٗ ٖٕ فٔی  ِو ًَ

َّٜةٕ  ٔ ٌَ بٔضَٔنا ح  کَا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دیعسنب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

وعػ ریض اہلل امہنع وک ریمشی صیمق ےننہپ یک ااجزت دی یلجھک  ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زریب نب وعاؾ افر رضحت دبعارلنمح نب

 )اخرش( یک امیبری ویکہج ےس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دیعسنب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رمشی یک وگٹ اگلان اجزئ ےہ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی یک وگٹ اگلان اجزئ ےہ ۔

     474    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، حٔؽ ُياث ًاػه ، ابی ًثناٌ ، حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا  ٌَ یَ َحسَّ َُّط کَا ًِ ًَُنَز أَى ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ َُٔيإث  ُِٔؽ بِ ثََيا َح ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٔ أَبُو برَِکٔ بِ یز ًِ اِلَْحٔ ًَ ِيَهی 

الَٔثةٔ ثُهَّ  اىَٔئة ثُهَّ الثَّ ٌٔطٔ ثُهَّ الثَّ ٌَ َصََٜذا ثُهَّ أََطاَر بٔإِٔػَب یَبأد إَٔلَّ َما کَا َلِيطٔ  َوالسِّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ الزَّابٔ

ًَِيطُ  َه یَِيَضاىَا   َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح ایغث اعمص ، ایب امثعؿ ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمشی ڑپکے ےس عنم رفامای رکےت ےھت رگم وج اس 

دفرسی رھپ رسیتی افر رھپ وچ؟یھ ےس )ہک اچر الگن کت رمشی یک وگٹ درتس ےہ ۔( افر رفامای دقر وہ افر اکی ایلگن ےس ااشرہ ایک رھپ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ رمشی ےس عنم رفامای رکےت ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح ایغث اعمص ، ایب امثعؿ ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی یک وگٹ اگلان اجزئ ےہ ۔

     475    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 زابوَک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، مِيرہ بً زیاز، حرضت اسناء ٛے َُلو ابوًن :  راوی

ًِ أَبٔی ًَُنَز َمِویَی أَِسَناَئ  ًَ  ٕ ًٔ زَٔیاز ًِ ُمِٔيَرَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ ًَُنَز اِطتََری َحسَّ اَل َرأَیُِت ابِ َٗ  

ََٓذََکِ  ًَلَی أَِسَناَئ  ََٓسَخِلُت  ُط  ؼَّ َ٘ َٓ ًَا بٔاِلَحَلَنئِن  َس َٓ َلْه  ًَ ِبٔس اهَّللٔ یَا َجارَٔیُة َصاتٔی ًَٔناَمّة َلَضا  ٌَ ٔ اَلِت بُِؤّسا ل َ٘ َٓ ُت َذلَٔک َلَضا 

جَ  ئِن َواِلَحِئب َواِلرَفِ ٔة اِلُٜنَّ َٓ ُٔو َحائَِت بُٔحبَّٕة َمِٜ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  یَبادٔ ُجبََّة َرُسؤل اهَّللٔ َػل  ئِن بٔالسِّ

د، رضحت اامسء ےک الغؾ اوبرمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ریغمہ نب زای

داھکی ہک آپ ےن امعہم رخدیا سج اک احہیش )ریمشی( اھت آپ ےن یچنیق وگنما رک احہیش اکٹ ڈاال۔ ںیم رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

وسفس ےہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ۔ اری ڑلیک !ذرا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےک اپس ایگ وت اؿ ےس ااکس ذترکہ ایک ےنہک ںیگل ا

 فملس اک ہبج وتالؤ۔ فہ اکی ہبج الیئ یکسج آںینیتس افر رگةیؿ افر ویلکں رپ رمشی یک وگٹ یگل وہیئ ؟یھ ۔

 اوبرک نب ایب ہبیش، فعیک، ریغمہ نب زاید، رضحت اامسء ےک الغؾ اوبرمع :  رافی

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

  

 وعروتں ےک ےئل رمشی افر وسان اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل رمشی افر وسان اننہپ۔

     476    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، محنسبً اسحٙ، یزیسبً ابی حبيب، ًبسالٌزیزبً ابی ػٌبہ، ابی اَلٓلح ہنسانی، ابوبرک :  راوی

 ًبساهَّلل بً زریزًآقی حرضت ًلی بً ابی كالب َکو اهَّلل وجہہ

ًَِبُس الزَّحٔئه  ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ یَ  َحسَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ًٔ أَبٔی بِ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبٔس اِل  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  زٔیَس بِ

ُت  ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ آٔقٔیِّ َسنٔ َِ ٕ اِل ًٔ ُزَریِز ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َلٔح اِلَضِنَسانٔیِّ  ِٓ َ ًِ أَبٔی اِْل ًَ َبةٔ  ٌِ وُل أََخَذ الؼَّ ُ٘ ًَ أَبٔی كَالٕٔب َي ًَلٔیَّ بِ  



 

 

َّی اهَّللُ اْو َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًٔ رَحَ ٌَّ َصَذیِ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ٍَ بٔضَٔنا یََسیِطٔ  َٓ یّزا بٔٔظَنالٔطٔ َوَذصَّبا بَٔينٔيئطٔ ثُهَّ َر َه رَحٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ورٔ    ُٛ ًَلَی ذُ

ًٔي حٔلٌّ ْٔلٔىَاثٔضِٔه   أُمَّ

ت ہ، ایب 
 این، دبعاہلل نب زرریاعیقف اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحمنب ااحسؼ ، سیدینب ایب بیبح، دبعازعلسینب ایب طع

 
االحلف ہ

 رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمشی ابںیئ اہھت ںیم افر وسان داںیئ اہھت

 ۔ ںیم ڑکپا افر اہھت ااھٹ رک رفامای ہی دفونں ریمی اتم ےک رمدفں رپ رحاؾ ںیہ وعروتں ےک ےئل الحؽ ںیہ

 این، دبعاہلل نب  :  رافی
 
ت ہ، ایب االحلف ہ

اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحمنب ا،قح، سیدینب ایب بیبح، دبعازعلسینب ایب طع

 زرریاعیقف رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہلل فف ہ

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل رمشی افر وسان اننہپ۔

     477    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، یزیس بً ابی زیاز، ابی ٓاختہ، ہبيرہ بً یزیه، حرضت ًلی رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ثََيا أَبُو َٓاخَٔتةَ  َحسَّ ًِ أَبٔی  ًَ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًُ َیزٔیَه  برَِکٔ بِ ثَىٔي صَُبيَِرةُ بِ َحسَّ

َه حُلَّْة َمِٜ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َُّط أُصِٔسَی لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ًَلٓٔیٕ أَى  ًِ ٔیَیَّ ًَ أَِرَسَل بَٔضا إ َٓ ا َلِحَنُتَضا  ا َسَساَصا َوإٔمَّ ٕ إٔمَّ یز ْة بَْٔحٔ َٓ ُٔو

وَ  َٔ ِلَضا ُخُنّزا بَيَِن اِل ٌَ ًِ اِج ٜٔ اَل ََل َوَل َٗ ٍُ بَٔضا أَِلَبُشَضا  ِلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما أَِػَي ُ٘ َٓ أََتِيُتُط   اكٔٔه َٓ

نب ایب زاید، ایب افہتخ، ریبہہ نب ریمی، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، سیدی

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی وجڑہ ڑپکے اک ہفحت آای افر اس ںیم رمشی اشلم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ےھجم جیھب

افر اہک ای روسؽ اہلل ںیم ااکس ایک رکفں ؟ رفامای )ریتے ےئل( ںیہن ہکلب اوکس اکٹ رک دای۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای 



 

 

 )اینپ ویبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع( افب ہ یک افڑاینھں انبول۔

 ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، سیدی نب ایب زاید، ایب افہتخ، ریبہہ نب ریمی، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےئل رمشی افر وسان اننہپ۔

     478    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً رآٍ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ رضي اهَّلل  ابوبرک، ًبسالزحيه بً سلامیٌ ، اَیقی، :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًٔ َرآ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ یقٔیِّ  ٔ َِ ٔ ًِ اِْل ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َد َحسَّ َ ََ اَل  َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٍٕ

ی َذَصْب ًَ  َ َِ ُ ٕ َوفٔی اِْل یز ًِ رَحٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َوفٔی إِٔحَسی یََسیِطٔ ثَِوْب ٔم ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ْو  ًٔ ُمَْحَّ ٌَّ َصَذیِ ٔ اَل إ َ٘ َٓ

ًٔي حٔلٌّ ْٔلٔىَاثٔضِٔه  ورٔ أُمَّ ُٛ  ذُ

، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، ارفیقی، دبعارلنمح نب راعف

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس ابرہ رشتفی الےئ آپ ےک اکی اہھت ںیم ریمشی ڑپکا افر دفرسے اہھت ںیم وسان 

 فں رپ رحاؾ افر وعروتں ےک ےئل الحؽ ںیہ ۔اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دفونں ریمی اتم ےک رمد

 اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ ، ارفیقی، دبعارلنمح نب راعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   باب



 

 

 وعروتں ےک ےئل رمشی افر وسان اننہپ۔

     479    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک ، ًيسٰي بً یوىص، مٌنز، زہزی، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َّی اهَّللُ  َحسَّ ًَلَی َزیَِيَب بِٔئت َرُسؤل اهَّللٔ َػل اَل َرأَیُِت  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ

ٕ ٔسيََراَئ  یز نٔيَؽ رَحٔ َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

آہل فملس یک اوبرکب ، ٰیسیع نب ویسن، رمعم، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 اصزبحادی رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ریساء یک ریمشی صیمق ےنہپ داھکی ۔

 اوبرکب ، ٰیسیع نب ویسن، رمعم، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

  رسخ ابلس اننہپ۔رمدفں اک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں اک رسخ ابلس اننہپ۔

     480    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، شیک بً ًبساهَّلل ٗاضي، ابی اسحٙ، حرضت بزاء رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َرُسؤل َحسَّ اَل َما َرأَیُِت أَِجَنَل ٔم َٗ ًِ اِلبََرأئ  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ اضٔي  َ٘ ًَِبٔس اهَّللٔ اِل  ًٔ یٔک بِ ًِ َشٔ ًَ َة 

ٕة َحِنَزاَئ  َّل فٔی حُلَّ َه ُمتََرجِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل اقیض، ایب ااحسؼ ، رضح



 

 

ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ وخوصبرت یسک وک ہن داھکی ابولں ںیم یھگنک ےئک وہےئ رسخ وجڑا ےنہپ وہےئ۔ )ہی رسخ داھری دار ینمی ہلح 

 اھت( ۔

 رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل اقیض، ایب ا،قح،  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں اک رسخ ابلس اننہپ۔

     481    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ز بً بزازبً یوسٕ بً ابی بززہ بً ابی موسٰي اطٌزی، زیس بً حببا، حشين بً واٗس، ًبساهَّلل ابوًامزًبساهَّلل بً ًام :  راوی

 بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ أَبٔی ُموَسي اِْلَِط  ًٔ أَبٔی بُزَِزَة بِ َٕ بِ ًٔ یُوُس ٔ بِ ًٔ بَزَّاز ٔ بِ ًَأمز  ًُ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ  ٕ ًَأمز ثََيا أَبُو  اَل َحسَّ َٗ زٔیِّ  ًُ اِلُحَبأب  ٌَ ثََيا َزیُِس بِ َحسَّ

اَل َرأَیِ  َٗ ثَُط  ٌَّ أَبَاُظ َحسَّ ًُ بَُزیَِسَة أَ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثَىٔي  اضٔي َمزَِو َحسَّ َٗ ًُ َوإٗٔس  ثََيا حَُشيُِن بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل

ًََليِ  ًْ َوحَُشيِْن  َبَل َحَش ِٗ َ أ َٓ َه َیِدُلُب  َّی اهَّللُ َوَسلَّ َيزََل الئَّييُّ َػل َٓ  ٌٔ وَما ُ٘ ٌٔ َوَي ثَُرا ٌِ ٌٔ َي ٌٔ أَِحَنَزا نٔيَؼا َٗ ًََلِيضَٔنا  ََلو  ضَٔنا الشَّ

ََّنا أَِمَواُلُِٜه َوأَِوََل  َٚ اهَّللُ َوَرُسولُُط إٔى اَل َػَس َ٘ َٓ  ٔ ُضَنا فٔی حِٔحزٔظ ٌَ َوَؿ َٓ أََخَذصَُنا  َٓ َه  ِه ٓٔتَِيْة َر ًََلِيطٔ َوَسلَّ ُٛ َلِه أَِػبٔرِ زُ َٓ  ًٔ أَیُِت َصَذیِ

 ثُهَّ أََخَذ فٔی ُخِلبَتٔطٔ 

اوباعرم دبعاہلل نب اعرم نب رباد نب ویفس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس ارعشی، زدی نب ح  أ، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ 

فآہل فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت اےنت ںیم رضحت ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر نیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ ہی دفونں رسخ صیمق ےنہپ وہےئ ےھت رگےت افر اےتھٹ )مک  ین ویکہج 

ہلل افر اےکس روسؽ ےن چس رفامای ہک البہبش اہمترے ےس( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے افر اوکن ااھٹای افر اینپ وگد ںیم اھٹبایل رھپ رفامای ا

 امؽ افر افالدںی آزامشئ ںیہ ںیم ےن اؿ دفونں وک داھکی وت ھجم ےس راہہن ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ رشفع رک دای۔



 

 

ح  أ، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب  اوباعرمدبعاہلل نب اعرم نب ربادنب ویفس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس ارعشی، زدی نب :  رافی

 رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 مسک اک راگن وہا ڑپکا اننہپ رمدفں ےک ےئل حیحص ںیہن ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ےئل حیحص ںیہن ۔مسک اک راگن وہا ڑپکا اننہپ رمدف

     482    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، یزیس بً ابی زیاز، حشً بً سہيل، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل ىََهی َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ ُسَضِيٕل  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ٕ ُمِشضٔز

اَل الِ  َٗ ُو  سَّ َٔ ًٔ َما اِلُن ُِٗلُت لِٔلَحَش اَل یَزٔیُس  َٗ ؤ  سَّ َٔ ًِ اِلُن ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِؼرُفٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌُ ٍُ بٔاِل  ُنِظَب

نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، سیدی نب ایب زاید، نسح نب لیہس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب 

 ؾ ایک 

 

 ؾ ےس عنم رفامای )رافی دحثی( زمدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )اےنپ ااتسذ( نسح ےس درایتف ایک ہک م

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن م

 وخب رسخ )مسک ںیم( راگن وہا۔وہات ےہ ؟ رفامای 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، سیدی نب ایب زاید، نسح نب لیہس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ا ڑپکا اننہپ رمدفں ےک ےئل حیحص ںیہن ۔مسک اک راگن وہ



 

 

     483    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اسامہ بً زیس، ًبساهَّلل بً حيين، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ وُل ىََضانٔی  َحسَّ ُ٘ ًَلٔيًّا َي ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ حَُييِٕن  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ َزیِٕس  أَُساَمَة بِ

ِؼرَفٔ  ٌَ ًِ لُِبٔص اِلُن ًَ ِه  ُٛ ُٗوُل ىََضا َه َوََل أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب نینح، رضح

 فملس ےن عنم رفامای ھجم وک ںیم ہی ںیہن اتہک ہک مت وک عنم رفامای مسک اک رگن ےننہپ ےس ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 مسک اک راگن وہا ڑپکا اننہپ رمدفں ےک ےئل حیحص ںیہن ۔

     484    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً طٌيب، ًبساهَّلل بً ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہناابوبرک، ًيسٰي بً یوىص، ہظاو بً ُار، ًنزو ب :  راوی

 ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ازٔ  َِ ًٔ اِل ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٍَ َحسَّ َبِلَيا َم ِٗ اَل أَ َٗ  ٔ ظ  َجسِّ

 ًِ َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُِٓت َما  َرُسؤل اهَّللٔ َػل َز ٌَ َٓ اَل َما َصٔذظٔ  َ٘ َٓ ِؼرُفٔ  ٌُ َجْة بٔاِل ًَلَیَّ َریَِلْة ُمرَضَّ ٔیَیَّ َو َت إ َٔ اِلَت َٓ  َ َٔ ثَئيَّةٔ أََذا

ًَِبَس  اَل َیا  َ٘ َٓ ٔس  َِ ًِ اِل ُِٓتَضا ٓٔيطٔ ثُهَّ أََتِيُتطُ ٔم َذ َ٘ َٓ ٌَ َتيُّوَرصُِه  أََتِيُت أَصِلٔی َوصُِه َيِشُحزُو َٓ َظ  أَِخبَرِتُطُ  اهَّللٔ ََکٔ َٓ َلِت الزَّیَِلُة  ٌَ َٓ َما 

َّطُ ََل بَأَِض بَٔذلَٔک لٔليَِّشائٔ  إٔى َٓ َف أَصِلَٔک  ٌِ َشِوَتَضا َب َٛ اَل أَََل  َ٘ َٓ 

اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغر، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ آرضحنت یلص 

ملس شیکھت آےئ اَذارخ )اکی اقمؾ ےہ ہکم ےک رقبی( یک اھگیٹ ےس آپ ےن ریمی رطػ داھکی ںیم اکی ابرکی اچدر اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

اےنپ  ابدنےھ اھت وج مسک ںیم ریگن وہیئ ؟یھ آپ ےن رفامای ہی ایک ےہ ںیم ھجمس ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس ربا اجان رھپ ںیم

 الج رےہ ےھت ںیم ےن اس اچدر وک اس ںیم ڈاؽ دای )فہ لج رک اخک وہیئگ( دفرسے دؿ ںیم رھپ آپ یک رھگ فاولں ںیم آای فہ وچاہل

دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے دبعاہلل فہ ریتی اچدر اہکں یئگ ؟ ںیم ےن ہی احؽ ایبؿ ایک آپ یلص 

فاویلں ںیم ےس یسک وک ویکں ہن دے دی ویکہکن وعروتں وک اس ےک ےننہپ ںیم وکیئ ربایئ ںیہن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن اےنپ رھگ 

 ےہ ۔

 اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغر، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رمدفں ےک ےئل زردابلس ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل زردابلس ۔

     485    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابً ابی ليلٰی بً شحبيل، حرضت ٗيص بً سٌس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِحبٔيَل  َحسَّ ًٔ ُشَ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ِئص ُمَحنَّ َٗ  ًِ ًَ

اُِ  َٓ َيا َلطُ َماّئ یََتبَرَّزُ بٔطٔ  ٌِ َوَؿ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أََتاىَا الئَّييُّ َػل َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس أَیُِت بِ َ ََ اَئ  ٕة َػرِفَ َٔ َتَشَل ثُهَّ أََتِيُتطُ بٔنِٔلَح

َٜئطٔ  ًَلَی ًُ  أَثََز اِلَوِرٔض 

یلع نب دمحم، فعیک، انب ایب ٰیلیل نب رشلیبح، رضحت ،سی نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اپین راھک ہک آپ اڈنھک احلص رکںی افر نم ںیئ ۔ فملس امہرے اپس رشتفی الےئ مہ ےن آپ یلص اہلل

 دمحم، فعیک، انب ایب ٰیلیل نب رشلیبح، رضحت ،سی نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب :  رافی



 

 

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

  

  رشبہکیط ارساػ ای ةکت ہن وہ۔وج اچوہ ونہپ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج اچوہ ونہپ رشبہکیط ارساػ ای ةکت ہن وہ۔

     486    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، ہناو، ٗتازہ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز وبً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہنا :  راوی

ًَِنزٔو بِ حَ   ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ٌَ أَىَِبأَىَا َصنَّ ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل سَّ َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ًٔ ُط

 ُٗ بُوا َوَتَؼسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کُلُوا َواِشَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل ْٖ أَِو َمدٔيَلْة َٗ ا  وا َواِلَبُشوا َما َلِه یَُدالِٔلُط إرِٔسَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب اعص ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ای ةکت یک آزیمش ہن وہ۔فآہل فملس ےن رفامای اھکؤ ویپدصہق رکف افر ونہپ رشبہکیط اس ںیم ارساػ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رمع فنب اعص ریض اہلل امہنع :  رافی

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

  

 رہشت یک اخرط ڑپکے اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رہشت یک اخرط ڑپکے اننہپ۔

     487    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

محنسبً ًبازہ، محنسبً ًبسالنلک واسلياٌ، یزیسبً ہاروٌ، شیک، ًثناٌ بً ابی زرًہ، مہاجز، حرضت ابً  :  راوی

 ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ ًَُباَزَة َوُمحَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ یْک  ٌَ أَىَِبأَىَا َشٔ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٗ  ٌٔ ا ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک اِلَوأسٔليَّ  ًُ ُس بِ نَّ

ًِ َلبَٔص ثَوِ  َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًِ ُمَضأجز ًَ َة  ًَ ٕ أَِلَبَشُط اهَّللُ یَِوَو َب ُط أَبٔی ُزِر ِضَزة

 اِلَ٘ٔياَمةٔ ثَِوَب َمَذلَّةٕ 

ت اأؿ، سیدینب اہرفؿ، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع، اہمرج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ 
دمحم نب ابعدہ، دمحمنب دبعاکلمل فاضػ

ت )فدومد فامنشئ( یک اخرط )(یتمی( ابلس زبی نت رکے رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رہش

 اہلل اعتیل رفز ایقتم اوکس روسایئ اک ابلس انہپںیئ ےگ۔

ت اأؿ، سیدینب اہرفؿ، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع، اہمرج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
دمحمنب ابعدہ، دمحمنب دبعاکلمل فاضػ

 ہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رہشت یک اخرط ڑپکے اننہپ۔

     488    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ابوًواىہ، ًثناٌ بً مِيرہ، مہاجز، ًبساهَّلل حرضت اب :  راوی

 ًيہ

 ٔ ًٔ اِلُنِٔيَرة ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ ًََواىََة  ثََيا أَبُو  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٔ ًِ اِلُنَضأجز ًَ  

ًِ َلبَٔص ثَِوَب ُطِضزَ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َم َٗ اَل  َٗ ٕة یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ ثُهَّ أَِلَضَب ٓٔيطٔ ىَاّراًَُنَز  ىَِيا أَِلَبَشُط اهَّللُ ثَِوَب َمَذلَّ  ةٕ فٔی السُّ



 

 

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، امثعؿ نب ریغمہ، اہمرج، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

 ےن اراشد رفامای وج داین ںیم رہشت یک اخرط ابلس ےنہپ اہلل اعتیل رفز ایقتم اوکس روسایئ اک ابلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 انہپںیئ ےگ رھپ اس ںیم آگ داکہںیئ ےگ ۔

 دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، امثعؿ نب ریغمہ، اہمرج، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رہشت یک اخرط ڑپکے اننہپ۔

     489    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ع، حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًباض بً یزیس بْحانی، وٛيٍ بً محزرىاظی، ًثناٌ بً جہه، ذر بً حبي :  راوی

ًُ جَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕز اليَّاظٔیُّ َحسَّ ًُ ُمِْحٔ ٍُ بِ ثََيا َوٛٔي انٔیُّ َحسَّ ًُ یَزٔیَس اِلَبِْحَ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًِ أَبٔی َذٓرٕ َحسَّ ًَ ًٔ حُبَِيٕع  ًِ زٔرِّ بِ ًَ ِضٕه 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل طُ ًَ ٌَ ُط َمًَي َوَؿ ٌَ ـَ َّي َي ًَِيطُ َحً َق اهَّللُ  ًِ َلبَٔص ثَِوَب ُطِضَزةٕ أرَِعَ اَل َم َٗ 

ابعس نب سیدی رحباین، فعیک نب زحمرانیج، امثعؿ نب ک م، ذر نب شیبح، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

رط ابلس ےنہپ اہلل اعتیل اس ےس ارعاض رفامےت ںیہ اہیں کت ہک بج اچںیہ اےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رہشت یک اخ

 روسا رفامدںی ۔

 ابعس نب سیدی رحباین، فعیک نب زحمرانیج، امثعؿ نب ک م، ذر نب شیبح، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رمدار اک ڑمچا دابتغ ےک دعب اننہپ۔



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدار اک ڑمچا دابتغ ےک دعب اننہپ۔

     490    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، سٔياٌ بً ًيييہ، زیسبً اسله، ًبسالزحنً بً وًلة، حرضت ابً ًباض رضي  :  راوی

ًَِلَة  ًٔ َو ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِسٔ بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ُت َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ

 َّ ٔ وُل أَیَُّنا إَٔصإب زُب ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِس كَُضزَ  َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ 

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 

اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زدینب املس، دبعارلنمح نب فعلة

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس سج اھکؽ وک دابتغ دے دی اجےئ فہ اپک وہ اجیت ےہ ۔

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، ایفسؿ نب  :  رافی

 

 ہنییع، زدینب املس، دبعارلنمح نب فعلة

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدار اک ڑمچا دابتغ ےک دعب اننہپ۔

     491    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ًبيساهَّلل، ابً ًباض، او النوميين سيسہ مينوىہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ بِ

ًِٔليَ  ُ ِس أ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ىٔي الئَّييَّ َػل ٌِ ٔ َمِيُنوىََة َمزَّ بَٔضا َي ٌَّ َطاّة لَٔنِوََلة اَل َصَلَّ َمِيُنوىََة أَ َ٘ َٓ ٔة َمِيَتّة  َٗ َس ًِ الؼَّ ِتَضا ٔم

 ِ َٓاى وُظ  ُِ َسَب َٓ َو أَکِلَُضاأََخُذوا إَٔصابََضا  ََّنا رُحِّ اَل إٔى َٗ ََّضا َمِيَتْة  الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى َ٘ َٓ وا بٔطٔ  ٌُ َٔ  َت



 

 

ی اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل، انب ابعس، اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ابدنی وک اکی رکب

 دی( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےس زگرے وت رفامای ایکس اھکؽ ااتر رک دابتغ دصہق ںیم دی یئگ فہ رم یئگ )وت کنیھپ

دےتی افر اس ےس افدئہ ااھٹےتیل۔ ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی وت رمدار ےہ۔ رفامای رمدار وک اھکان یہ وت رحاؾ ےہ 

 )دابتغ دے رک عفن ااھٹان وت رحاؾ ںیہن( ۔

  نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل، انب ابعس، اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدار اک ڑمچا دابتغ ےک دعب اننہپ۔

     492    حسیث                               سوو جلس  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، ليث، طہز بً حوطب، حرضت سلناٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔف َحسَّ ٌِ ٌَ لَٔب اَل کَا َٗ  ٌَ ًِ َسِلَنا ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ َطِضز

اَل َما رَضَّ  َ٘ َٓ َلِيَضا  ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َنزَّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ َناَتِت  َٓ َضأت اِلُنِؤٔمئيَن َطاْة  وا بٔإَٔصابَٔضاأُمَّ ٌُ َٔ ٔ َلِو اىَِت   أَصَِل صَٔذظ

 نب امیلسؿ، ثیل، رہش نب وحبش، رضحت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اؾ اوملنینم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح

یک رکبی رم یئگ )وت کنیھپ دی( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےس زگرے وت رفامای ارگ ایکس اھکؽ ےس عفن ااھٹےتیل وت اےکس 

 امکل وک وکیئ رضر )انگہ( ہن وہات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، ثیل، رہش نب وحبش، رضحت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رمدار اکڑمچا دابتغ ےک دعب اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دعب اننہپ۔رمدار اکڑمچا دابتغ ےک 

     493    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، خالسبً مدلس، مالک بً اىص یزیس بً ٗشيم، محنس بً ًبسالزحنً، او النوميين سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َُٗشِيٕم   ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ًُ َمِدَلٕس  ثََيا َخالُٔس بِ

 ٔ ٍَ ب ٌِ يُِشَتِنَت ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ  اَلِت أََمَز َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ طٔ  ًِ أُمِّ ًَ  ًٔ ٔ اِلَنِيَتةٔ إٔذَ الزَِّحَن ِت ُحلُوز َِ  ا زُبٔ

ُن ط، دمحم نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ْ
 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امکل نب اسن سیدی نب 

 ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدار یک اھکؽ ےس دابتغ ےک دعب عفن ااھٹےن اک ارم رفامای۔

ُن ط، دمحم نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل  :  رافی
ْ
اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدلنب دلخم، امکل نب اسن سیدی نب 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 عفن ںیہن ااھٹای اجاتکس۔ضعب اک وقؽ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ضعب اک وقؽ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ عفن ںیہن ااھٹای اجاتکس۔

     494    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

حٜه، ًبسالزحيه بً ابی  ابوبرک، جزیز، ميؼور، ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، طيبانی، بوبرک، ُيسر، طٌبہ، :  راوی

 ليلٰی، ًبساهَّلل بً ًٜيه

ًَلٔیُّ  ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َمِيُؼوٕر ح و َحسَّ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ثََيا َحسَّ ِيَبانٔیِّ ح و َحسَّ ًِ الظَّ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز بِ

 ًَ ثََيا ُُِيَسْر  اَل أََتاأَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َِٜيٕه  ًُ ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َٜٔه  ًِ اِلَح ًَ ُضِه  َبَة کُلُّ ٌِ ىَا َٛٔتاُب ًِ ُط

ًََؼٕب  ًِ اِلَنِيَتةٔ بٔإَٔصإب َوََل  وا ٔم ٌُ ٔٔ ٌِ ََل َتِيَت ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ   الئَّييِّ َػل

، وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، وبرکب، دنغر، ہبعش، مکح، دبعارلمیح نب ایب ٰیلیل، دبعاہلل نب میکع ےس اوبرکب، رجری

 رفاتی ےہ ہک امہرے اپس یبن رکمی یلص اہلل فملس اک وتکمب رگایم اچنہپ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ ےس عفن تم ااھٹؤ۔

وبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، وبرکب، دنغر، ہبعش، مکح، دبعارلمیح نب ایب ٰیلیل، دبعاہلل نب اوبرکب، رجری، وصنمر، ا :  رافی

 میکع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ااھٹای اجاتکس۔ضعب اک وقؽ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ عفن ںیہن

     495    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، خالسحذاء، ًبساهَّلل بً حارث، حرضت ًبساهَّلل بً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  بَّأض َحسَّ ٌَ ًٔ اِل ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ أئ  َخالٕٔس اِلَحذَّ

ُضَنا ُٛ ا ٌٔ َمِثىٔيٌّ ٔشَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َٗٔباََل َّی اهَّللُ  ٔل الئَّييِّ َػل ٌِ ٌَ لَٔي اَل کَا َٗ 

 نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اخدلذحاء، دبعاہلل نب احرث، رضحت دبعاہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وجےت ںیم دفےمست ےھت دفرہے ۔



 

 

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اخدلذحاء، دبعاہلل نب احرث، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضعب اک وقؽ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ عفن ںیہن ااھٹایاجاتکس۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ضعب اک وقؽ ہک رمدار یک اھکؽ افر ےھٹپ عفن ںیہن ااھٹایاجاتکس۔

     496    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ، ہناو، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 َ اَل ک َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٕ او ًِ َصنَّ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ٔل الئَّييِّ َػل ٌِ ٌَ لَٔي ا

ٌٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ   َه َٗٔباََل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 وجےت ںیم دفےمست ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وجےت اننہپ افر ااتران۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجےت اننہپ افر ااتران۔



 

 

     497    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، وٛيٍ، طٌبہ، محنسبً زیاز، حرضت ابو :  راوی

اَل َرُسولُ  َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ زٔیَازٕ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ِلَيِبَسأِ بٔاِليُِنىَي َوإَٔذا  َٓ ِه  ُٛ َل أََحُس ٌَ یاىَِت ِلَيِبَسأِ بٔاِليُرِسَ َٓ  ٍَ  َخَل

بج اوبرکب، فعیک، ہبعش، دمحمنب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 رے وت ےلہپ ابایں وجات ااترے ۔مت ںیم ےس وکیئ وجات ےنہپ وت داںیئ ےس ادتباء رکے )ےلہپ داںیئ اپؤں ںیم وجات ےنہپ( افر بج وجات اات

 اوبرکب، فعیک، ہبعش، دمحمنب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنلچ یک اممتعن ۔ اکی وجات نہپ رک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 نہپ رک ےنلچ یک اممتعن ۔ اکی وجات

     498    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبساهَّلل بً ازریص، ابً ًحَلٌ، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ابِ  ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٌٔيٕس  ًٔ أَبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ

ا أَِو  ٌّ ُضَنا َجنٔي ٌِ ٕٕٓ َواحٕٔس لَٔيِدَل ٕل َواحٕٔس َوََل ُخ ٌِ ِه فٔی َن ُٛ َه ََل یَِنٔشي أََحُس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ا َػل ٌّ  لَٔيِنٔع ٓٔيضَٔنا َجنٔي

دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب،

 فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ اکی وجات نہپ رک ہن ےلچ افر ہن یہ اکی ومزہ نہپ رک ای دفونں ااتر دے ای دفونں نہپ رک ےلچ ۔



 

 

 ، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب :  رافی

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

  

 ڑھکے ڑھکے وجات اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے وجات اننہپ۔

     499    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َلِيطٔ  ىَهَ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ائّٔنا َٗ ٌَٔل الزَُّجُل  ٌِ یَِيَت َه أَ  َوَسلَّ

یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ڑھکے وہ رک وجات ےننہپ ےس عنم رفامای۔

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے وجات اننہپ۔

     500    یثحس                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی اهَّللُ  َحسَّ َلِيطٔ  ىََهی الئَّييُّ َػل ًَ

ائّٔنا َٗ ٌَٔل الزَُّجُل  ٌِ یَِيَت َه أَ  َوَسلَّ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن ڑھکے وہ رک وجات ےننہپ ےس عنم رفامای۔

 اہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبع :  رافی

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

  

 ایسہ ومزے ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ ومزے ۔

     501    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 وبرک، وٛيٍ، زلہه بً ػالح ٛيسی، ححير بً ًبساهَّلل ٛيسی، حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاب :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ الِ   ًٔ ٔ بِ ًِ حَُحيِر ًَ ِٜٔيسٔیُّ  ًُ َػالٕٔح اِل ثََيا َزِلَضُه بِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًِ ابِ ًَ ِٜٔئسیِّ 

َلبَٔشُضنَ أَ  َٓ  ًٔ ئِن َساَذَجئِن أَِسَوَزیِ َّٔ َه ُخ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اٌَّ اليََّحأشيَّ أَصَِسی لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل

اوبرکب، فعیک، دمہل نب اصحل دنکی، ریجح نب دبعاہلل دنکی، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اجنیش ےن روسؽ اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک دف ایسہ اسدہ ومزے دہہی ےئک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن نہپ ایل۔ یلص اہلل

 اوبرکب، فعیک، دمہل نب اصحل دنکی، ریجح نب دبعاہلل دنکی، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 دنہمی اک اضخب۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنہمی اک اضخب۔

     502    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ابوسلنہ، سلامیٌ بً يشار، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٕ حَ  ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٌٔ ًَ َيَشإر یُِدبَٔرا ٌَ بِ ٍَ أَبَا َسَلَنَة َوُسَلامِیَ ًِ الزُّصِزٔیِّ َسنٔ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ُّ بٔطٔ سَّ صَُزیَِزَة یَِبلُ

 ٔ َدال َٓ  ٌَ و ُِ ٌَّ اِلَيُضوَز َواليََّؼاَری ََل َيِؼبُ ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   ُٔوصُِه الئَّييَّ َػل

 اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وہید ف اصنری اضخب ںیہن رکےت ذہلا مت ایکن قراتفل رکف۔

 اوبہملس، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنہمی اک اضخب۔

     503    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 وبرک، ًبسهَّلل بً ازریص، اجلح، ًبساهَّلل بً بزیسہ، ابی اسوززیلیم، حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاب :  راوی



 

 

ًِ أَ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ اِْلَِجَلٔح  ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َ َحسَّ ًِ أ ًَ یَِلیٔمِّ  ٔ السَّ اَل بٔی اِْلَِسَوز َٗ بٔی َذٓرٕ 

ََٜتهُ  ِيَب اِلحٔيَّاُئ َواِل َّرِتُِه بٔطٔ الظَّ ًَ َما َُي ٌَّ أَِحَش ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

ح، دبعاہلل نب ربدیہ، ایب اوسددیملی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

ح ل

روسؽ اہلل یلص اوبرکب، دبعہلل نب ادرسی، ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی زیچ سج ےس مت سب اھےپ وک دبول دنہمی افر فہمس ےہ ۔

ح، دبعاہلل نب ربدیہ، ایب اوسددیملی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ح ل

 اوبرکب، دبعہلل نب ادرسی، ا

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنہمی اک اضخب۔

     504    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، یوىص بً محنس، سَلو بً ابی مليٍ، حرضت ًثناٌ بً موہب :  راوی

ًُ مُ  ثََيا یُوىُُص بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًَلَی أُوِّ َسَلَنَة َحسَّ اَل َزَخِلُت  َٗ ًٔ َمِوَصٕب  ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ  ٍٕ ًُ أَبٔی ُمٔلي ُو بِ ثََيا َسَلَّ ٕس َحسَّ َحنَّ

وبّا بٔاِلحٔيَّأئ َوا ـُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمِد َّی اهَّللُ  ٔ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ز ٌِ ًِ َط ّزا ٔم ٌَ ٔیَیَّ َط َجِت إ َ َِ َ أ َٓ اَل  ََٜتٔه َٗ  ِل

سن نب دمحم، السؾ نب ایب ،عیط، رضحت امثعؿ نب ومبہ رفامےت ںیہ ہک ںیم اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اوبرکب، وی

  ۔دختم ںیم احرض وہا وت اوہنں ےن ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومء )ابؽ( کرارک داھکای وج انح افر فہمس ےس راگن وہا اھت

 رکب، ویسن نب دمحم، السؾ نب ایب ،عیط، رضحت امثعؿ نب ومبہاوب :  رافی

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

  

 ایسہ اضخب اک ایبؿ۔



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ اضخب اک ایبؿ۔

     505    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ليث، ابوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ جَ  ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٓ َحسَّ َُٗحا َبٔی  اَل ٔجيَئ بٔأ َٗ  ٕ َة یَِوَو ابٔز

َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اَمْة  َِ ٌَّ َرأَِسطُ َث َ أ َٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َو َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل ِتٔح إ َٔ ٔف اِل ٌِ ٔیَی َب َلِيطٔ َوَسلََّه اذَِصبُوا بٔطٔ إ ًَ  

َوازَ  ِّرُِظ َوَجيِّبُوُظ الشَّ ي َِ ِلُت َٓ  نَٔشائٔطٔ 

اامسلیع نب ہیلع، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک حتف ہکم ےک رفز رضحت اوباحقہف  اوبرکب نب ایب ہبیش،

أہم وپدے یک رطح اب لک

  

 )فادل دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش ایک ایگ۔ ااکن رس ي

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکن ایکن یسک اہیلہ ےک اپس ےل اجؤ اتہک فہ اےکن ابولں اک رگن دبؽ دے دیفس گل راہ اھت روسؽ اہلل

 )اضخب اگل رک( افر اںیہن ایسہ ےس اچبان۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ اضخب اک ایبؿ۔

     506    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

نيس بً ػيفی، ابوہزیزہ ػيرفی، محنسبً َاض، ًنز بً خلاب بً زَکیاراسي، زٓاَ بً زُٔل سسوسي، ًبسالح :  راوی

 حرضت ػہيب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

یَّا الزَّأس  ًٔ َزََکٔ أب بِ ًُ اِلَدلَّ ثََيا ًَُنزُ بِ إض َحسَّ َ َٔ  ًُ ُس بِ يَِرفٔیُّ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو صَُزیَِزَة الؼَّ ٕل َحسَّ َٔ ًُ َزُِ َُ بِ ا َّٓ ثََيا َز ٔييُّ َحسَّ

 ٔ ًٔ َػِيف ًَِبسٔ اِلَحنٔئس بِ  ًِ ًَ ُسؤسيُّ  ٌَّ الشَّ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٔ ظٔ ُػَضِئب اِلَديِر ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٓیٕ 

ِه  ُٛ ًَُسوِّ َُُب لٔئَشائُِٜٔه ٓٔيُِٜه َوأَصَِيُب َلُِٜه فٔی ُػُسورٔ  َوازُ أَِر بُِتِه بٔطٔ َلَضَذا الشَّ ـَ ًَ َما اِخَت  أَِحَش

ل دسفیس، دبعابدیمح نب یفیص، رضحت بیہص ریض اہلل  اوبرہریہ ریصیف،
ف

 

ع

دمحمنب رفاس، رمع نب اطخب نب زرکایرایس، دافع نب د

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی اضخب وج مت اامعتسؽ رکےت وہ ایسہ اضخب ےہ 

  اب ث ےہ افر اہمترے دںونمں ےک دولں ںیم اہمترا ر ب افر  تبی زایدہ رکےن فاال ےہ ۔اہمتری ویبویں یک مت ںیم زایدہ رتبغ اک

ل دسفیس، دبعابدیمح نب یفیص، رضحت بیہص  :  رافی
ف

 

ع

اوبرہریہ ریصیف، دمحمنب رفاس، رمع نب اطخب نب زرکایرایس، دافع نب د

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 زرداضخب۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زرداضخب۔

     507    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًبيساهَّلل ، سٌيس بً ابی سٌيس، حرضت ًبيس بً جزیخ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ٌَّ ًُبَيِ َحسَّ ٌٔيٕس أَ ًٔ أَبٔی َس ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ ُجَزیِٕخ َسأََل بِ َس بِ

ٔٔيرٔی لِٔحيَ  ا َتِؼ ًُ ًَُنَز أَمَّ اَل ابِ َ٘ َٓ ُ لِٔحَيَتَک بٔاِلَوِرٔض  اَل َرأَیُِتَک ُتَؼرفِّ َٗ ًَ ًَُنَز  َلِيطٔ ابِ ًَ َّی اهَّللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل إٔن َٓ ًٔي 

ُ لِٔحَيَتطُ  َه ُيَؼرفِّ  َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت دیبع نب رججی ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس درایتف 



 

 

اڑیھ زرد رکےت ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم اینپ ڈاڑیھ اس ےئل ایک ںیم داتھکی وہں ہک آپ فرس ےس اینپ ڈ

 زرد رکات وہں ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ اینپ ڈاڑیھ کرارک زرد ایک رکےت ےھت ۔

 ت دیبع نب رججیاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل ، دیعس نب ایب دیعس، رضح :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زرداضخب۔

     508    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً كاؤض، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، اسحٙ بً ميؼور، محنسبً كلحہ، حنيس بً وہب، ا :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ َوصِٕب  ًِ حَُنِئس بِ ًَ ًُ كَِلَحَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًٔ كَاُوٕض  ابِ

ًَلَ  َّی اهَّللُ  اَل َمزَّ الئَّييُّ َػل َٗ ًَبَّإض   ًٔ ِس ابِ َٗ  َ ََ ًَ صََذا ثُهَّ َمزَّ بٔآ اَل َما أَِحَش َ٘ َٓ َب بٔاِلحٔيَّأئ  ـَ ِس َخ َٗ ًَلَی َرُجٕل  َه  ِيطٔ َوَسلَّ

اَل َصَذ  َ٘ َٓ  ٔ ة رِفَ َب بٔالؼُّ ـَ ِس َخ َٗ  َ ََ ًِ َصَذا ثُهَّ َمزَّ بٔآ ًُ ٔم اَل َصَذا أَِحَش َ٘ َٓ ََٜتٔه  َب بٔاِلحٔيَّأئ َواِل ـَ ُ َخ ًِ َصَذا ک ًُ ٔم لِّطٔ ا أَِحَش

 ُ ٌَ كَاُوْض ُيَؼرفِّ اَل َوکَا َٗ 

اوبرکب، ااحسؼ نب وصنمر، دمحمنب ہحلط، دیمح نب فبہ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

 افر رمد ےک اپس ہیلع فآہل فملس اکی رمد ےک اپس ےس زگرے اس ےن دنہمی ےس اضخب ایک اھت رفامای ہی ایک یہ وخب ےہ۔ رھپ اکی

ےس زگرے اس ےن دنہمی افر فہمس ےس اضخب ایک اھت رفامای ہی ےلہپ ےس یھب ااھچ ےہ رھپ اکی افر ےک اپس ےس زگرے اس ےن زرد 

اضخب ایک اھت رفامای ہی اؿ بس ےس ااھچ ےہ۔ رافی دحثی دیمح نب فبہ ےتہک ںیہ ہک ریمے ااتسذ اطؤس زرد اضخب اامعتسؽ رکےت 

 ےھت ۔

 اوبرکب، ا،قح نب وصنمر، دمحمنب ہحلط، دیمح نب فبہ، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اضخب رتک رکان۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رتک رکان۔

     509    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مثىي، ابوزاؤز، زہير، ابواسحٙ، حرضت ابوجحئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َة  َٔ ًِ أَبٔی ُجَحِي ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ثََيا ُزصَيِْر  ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرأَیُِت َحسَّ َّی اهَّللُ  َٗ َرُسوَل اهَّللٔ َػل

َتطُ  َ٘ َٔ ِي ًَ ىٔي  ٌِ اُئ َي ـَ ٔ ٔمِيطُ بَِي  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َصٔذظ

ملس اک دمحمنب ینثم، اوبداؤد، زریہ، اوب ااحسؼ ، رضحت اوبضر ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 رشی ہچب دیفس داھکی۔

 دمحمنب ینثم، اوبداؤد، زریہ، اوبا،قح، رضحت اوبضر ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رتک رکان۔

     510    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً مثىي، خالسبً حارث، ابً ابی ًسی، حنيس، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 َ اَل ُسئَٔل أَى َٗ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ أَبٔی  ًُ اِلَحارٔٔث َوابِ ثََيا َخالُٔس بِ َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َب َحسَّ ـَ ًُ َمالٕٔک أََخ ُص بِ

ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ ًَ َط ی ًََْشَ أَِو ًِْٔشٔ َة  ٌَ ِئب إَٔلَّ ىَِحَو َسِب ًِ الظَّ َّطُ َلِه یََز ٔم اَل إٔى َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ؤ لِٔحَيتٔطٔ  َػل سَّ َ٘  َزّة فٔی ُم

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل دمحمنب ینثم، اخدلنب احرث، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس درایتف ایک ہک ہک

ہیلع فآہل فملس ےن اضخب ایک؟ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سباھاپ )دیفس ابؽ( داھکییہ ںیہن اہتبل ڈاڑیھ ےک اسےنم ےک 

 ہصح ںیم رتسہ ای سیب ابؽ دیفس ےھت ۔

  اعتٰیل ہنعدمحمنب ینثم، اخدلنب احرث، انب ایب دعی، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رتک رکان۔

     511    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ساهَّلل، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً ًنز بً وليسٛيسی، یحٌٰي بً ٓازو، شیک، ًبي :  راوی

ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ ًُ آَزَو  ثََيا یَِحٌَي بِ ِٜٔئسیُّ َحسَّ ًٔ اِلَولٔئس اِل ًُ ًَُنَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  

 ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َطِيُب َرُسؤل اهَّللٔ َػل َزةّ کَا ٌَ ًَ َط ی  َلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَو ًِْٔشٔ

 دمحمنب رمع نب فدیلدنکی، ٰییحی نب آدؾ، رشکی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےک رقتتیسیب ابؽ دیفس وہےئ ےھت ۔

 نب آدؾ، رشکی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحمنب رمع نب فدیلدنکی، ٰییحی :  رافی

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

  



 

 

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔

     512    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ابً ابی ىحيح، محاہس، حرضت او ہانی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًٔ أَبٔی ىَحٔيٕح  ًِ ابِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَحسَّ َٗ َلِت أُوُّ َصاىٕٔئ َزَخَل َرُسوُل  

ائٔزَ  َٔ ىٔي َؿ ٌِ ٍُ ََُسائَٔز َت ََّٜة َوَلطُ أَِربَ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 فآہل  ہیلعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ابؽ اچروصحں ںیم ےھت وچویٹں یک رطح۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔

     513    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً ٓازو ابزاہيه بً سٌس، زہزی، ًبيساهَّلل حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًِ ًُبَيِ َحسَّ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًُ آَزَو  ثََيا یَِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًٔ َيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ابِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ٔس اهَّللٔ بِ

 ٌَ و ُٛ ٌَ اِلُنِْشٔ اَرصُِه َوکَا ٌَ ٌَ أَِط َٜٔتأب َيِشُسلُو ٌَ أَصُِل اِل اَل کَا َٗ َه  ًَبَّإض  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ َوکَا ُٗو َيرِفُ



 

 

 َ ََ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَأػَيَتُط ثُهَّ  َّی اهَّللُ  َشَسَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ اَل  َٗ َٜٔتأب  َة أَصِٔل اِل َ٘ َٓ ُس یُٔحبُّ ُمَوا ٌِ  َٚ َب

زرہی، دیبع اہلل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک الہ اتکب اےنپ اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ اربامیہ نب دعس، 

ابؽ )ریغبامگن ےک( وھچڑ دےتی ےھت افر رشمنیک امگن اکنال رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )ا رایری اومر ںیم( 

( انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب )امگن ےک ریغب الہ اتکب یک وماتقف دنسپ ؟یھ )ہک فہ رہباحؽ رشمنیک ےس رتہب ںیہ

 یہ( ابؽ وھچڑ دےیئ رھپ دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب امگن اکنےنل ےگل ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ اربامیہ نب دعس، زرہی، دیبعاہلل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔

     514    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ٰي بً ًبازہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ابوبرک بً ابی طيبہ، اسحٙ بً ميؼور، ابزاہيه بً سٌس، ابً اسحٙ، یحٌ :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ إِٔسحَ  ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٕ ًَبَّاز  ًٔ ًِ َیِحٌَي بِ ًَ  َٙ

 َ ِيُت أ ُٛ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ أَِسسُٔل ىَأػَيَتطُ أَبٔيطٔ  َّی اهَّللُ  ُٓؤر َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٕ َیا ُٚ َخِل ٔ َِ 

امیت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب وصنمر، اربامیہ نب دعس، انب ااحسؼ ، ٰییحی نب ابعدہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک دنچای ےک ےھچیپ امگن اکنیتل افر اسےنم ےک ابؽ )ریغبامگن ےک( وھچڑ دہ ی ۔ہک ںیم روسؽ اہلل یلص 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ا،قح نب وصنمر، اربامیہ نب دعس، انب ا،قح، ٰییحی نب ابعدہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔

     515    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، جزیز بً حازو، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ َحسَّ  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ًُ َحازٔوٕ  ٌَ أَىَِبأَىَا َجزٔیزُ بِ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ زُ َرُسؤل اهَّللٔ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ ٌَ َط اَل کَا َٗ أَىَٕص 

ٜٔبَِيطٔ  ّزا َرٔجَّل بَيَِن أُذُىَِيطٔ َوَمِي ٌَ َه َط ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

 نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب

 فملس ےک ابؽ دیسےھ ےھت )تہب رگنھگایےل ہن ےھت( اکونں افر ومڈنوھں ےک درایمؿ درایمؿ ےھت ۔

  نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رجری :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجڑے افر وچایٹں انبان۔
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حنً بً ابزاہيه، ابً ابی ٓسیک، ًبسالزحنً بً ابی زىاز، ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي ًبسالز :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًٔ أَبٔی الزِّىَاز ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ رُعِ  َحسَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة 



 

 

ة َ َِ َٚ اِلَو ِو َٓ ةٔ َو ٌَ اِلحُنَّ ْز زُو ٌَ َه َط ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل اَلِت کَا َٗ  ًَائَٔظَة 

ہنع ایبؿ رفامیت  دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دبعارلنمح نب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ اکونں ےس ےچین افر ومڈنوھں ےس افےچن ےھت ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، دبعارلنمح نب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 زایدہ )ےبمل( ابؽ رانھک رکمفہ ےہ ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ )ےبمل( ابؽ رانھک رکمفہ ےہ ۔
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، سٔياٌ بً ً٘بہ، سٔياٌ، ًاػه بً کليب، حرضت وائل بً ححز رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاویہ بً ہظاو :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًُ ٌُ بِ َيا ِٔ ًُ صَٔظاوٕ َوُس اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ کَُلِيٕب  ًَأػٔه بِ

ًٔ حُ  َ َوائٔٔل بِ أ َٓ ُت  ِ٘ اىَِلَل َٓ اَل ذُبَاْب ذُبَاْب  َ٘ َٓ ْز كَؤیْل  ٌَ َه َویٔی َط ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرآنٔی الئَّييُّ َػل َٗ  ٕ آنَٔی الئَّييُّ ِحز َ ََ َخِذتُُط 

 ًُ ًِئَک َوَصَذا أَِحَش ِّی َلِه أَ ٔن اَل إ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ نب ہبقع، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، 

یلص یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم داھکی ریمے ابؽ ےبمل ےھت۔ رفامای اندنسپدیہ ےہ۔ ںیم الچ ایگ افر اےنپ ابؽ وھچےٹ ےئک رھپ یبن 

  داھکی وت رفامای ریمی رماد مت ںیہن ےھت )ینعی ںیہمت ںیہن اہک اھت( افر ہی ااھچ ےہ )ہک ابؽ مک رکےئل( ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ نب ہبقع، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ںیہک ےس ابؽ رتکان افر ںیہک ےس وھچڑان۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ںیہک ےس ابؽ رتکان افر ںیہک ےس وھچڑان۔
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 اسامہ، ًبيساهَّلل بً ًنز بً ىآٍ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، ابو :  راوی

ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٍٕ َحسَّ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ ىَآ ًِ ًَُنَز بِ ًَ ًٔ ًَُنَز  بِ

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  َٙ ٌِ یُِحَل اَل أَ َٗ  َُ زَ َ٘ اَل َوَما اِل َٗ  َٔ زَ َ٘ ًِ اِل ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٔييِّ  ًَُنَز  ًِ َرأِٔض الؼَّ ٔم

 ٌْ ٌْ َویُتَِرَک َمکَا  َمکَا

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع نب انعف، انعف، رضحت

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع ےس عنم رفامای۔ رضحت انعف ےن وپاھچ ہک زقع ایک ےہ؟ رفامای زقع ہی ےہ ہک ہچب اک رس اکی ہگج 

 ےس ومڈن دای اجےئ افر دفرسی ہگج ےس وھچڑ دای اجےئ ۔

  نب دمحم، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع نب انعف، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ںیہک ےس ابؽ رتکان افر ںیہک ےس وھچڑان۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ طبابہ، طٌبہ، ًبيساهَّلل بً زیيار، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ا ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا َطَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  بِ

 َٔ زَ َ٘ ًِ اِل ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اهَّللُ 

 ےن اوبرکب نب ایب ہبیش ابشہب، ہبعش، دیبع اہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 زقع ےس عنم رفامای۔

 ایب ہبیش ابشہب، ہبعش، دیبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب  :  رافی

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

  

 ارتشگنی اک شقن۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارتشگنی اک شقن۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ایوب بً موسٰي ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ُموَسي  ًِ أَیُّوَب بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ًَُنزَ َحسَّ اَل اتََّدَذ َرُسوُل اهَّللٔ  ابِ َٗ

ِع أَحَ  ُ٘ اَل ََل یَِي َ٘ َٓ ْس َرُسوُل اهَّللٔ  َع ٓٔيطٔ ُمَحنَّ َ٘ ٕٚ ثُهَّ َن ًِ َورٔ َه َخاَتّنا ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔع َخاَتیٔم َصَذاَػل ِ٘ ًَلَی َن  ْس 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومٰیس انعف، رضحت انب رمع

ِ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنکہ رکاای افر رفامای 
َ
وُسُؽ الِلّ
َ
 ر
ٌ
 
َ
ّ َ
ُ
وکیئ یھب ریمی اس فآہل فملس ےن اچدنی یک ارتشگنی ایتر رکفایئ رھپ اس ںیم حُم



 

 

 ارتشگنی اک شقن دنکہ ہن رکفاےئ ۔

 ، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومٰیس انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارتشگنی اک شقن۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ًبسالٌزیز بً ػہيب، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ٍَ  أَىَٔص بِ اِػَلَي

ّظ  ِ٘ ِظَيا ٓٔيطٔ َن َ٘ َيا َخاَتّنا َوَن ٌِ ِس اِػَلَي َٗ َّا  اَل إٔى َ٘ َٓ َه َخاَتّنا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًََلِيطٔ أََحْس َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِع  ُ٘ ََل یَِي َٓ  ا 

 ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل

 ارتشگنی ایتر رکفایئ وت رفامای مہ ےن ارتشگنی ایتر رکفایئ ےہ افر اس ںیم ہی شقن رکفاای ےہ ذہلا وکیئ یھب اس ےک اطمقب شقن ہن رکاےئ

 ۔

  ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارتشگنی اک شقن۔
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 مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً یحٌٰي ، ًثناٌ بً ًنز، یوىص، زہزی، حرضت اىص بً  :  راوی

 ٔ ًٔ َمال ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ثََيا یُوىُُص  ًُ ًَُنَز َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٕک أَ

َٓؽٌّ َحبَ  ٕة َلطُ  َـّ ٔ ٓ ًِ ْس َرُسوُل اهَّللٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اتََّدَذ َخاَتّنا ٔم ُظُط ُمَحنَّ ِ٘  ٔشيٌّ َوَن

 دمحمنب ٰییحی ، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

َ
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َ
ّ َ
ُ
ِ۔فملس ےن اچدنی وک ارتشگنی ایتر رکفایئ اس اک ہنیگن یشبح اھت افر اس رپ ہی ابعرت دنکہ ؟یھ حُم

َ
وُسُؽ الِلّ
َ
  ر

 دمحمنب ٰییحی ، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رمدفں ےئلیک( وسےن یک ارتشگنی ۔)

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دفں ےئلیک( وسےن یک ارتشگنی ۔رم)

     523    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل ، ىآٍ بً جبير، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًَلٓٔیٕ  ًٔ حَُييِٕن َمِویَی  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  

َصٔب  ٔه بٔالذَّ َدتُّ ًِ التَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن اوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل ، انعف نب ریبج، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 یک ارتشگنی ےننہپ ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل ، انعف نب ریبج، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دفں ےئلیک( وسےن یک ارتشگنی ۔رم)

     524    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًلی بً مشہز، یزیس بً ابی زیاز، حشً بً سہيل، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ َیزٔیَس بِ  ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ ُسَضِيٕل  ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ  ٕ ًٔ أَبٔی زَٔیاز

صَٔب  ًِ َخاَتٔه الذَّ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب، یلع نب رہسم، سیدی نب ایب زاید، نسح نب لیہس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

 فآہل فملس ےن وسےن یک ارتشگنی ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب، یلع نب رہسم، سیدی نب ایب زاید، نسح نب لیہس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿ ابلس :   ابب

 رمدفں ےئلیک( وسےن یک ارتشگنی ۔)

     525    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً اسحٙ، یحٌٰي بً ًبازہ ًبساهَّلل بً زبير، او النوميين سيسہ ًائظہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو بَ  ًٔ َحسَّ ًَبَّازٔ بِ  ًٔ ًِ یَِحٌَي بِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٔ  رِکٔ بِ ًٔ الزُّبَيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ



 

 

ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ اَلِت أَصَِسی اليََّحأشيُّ إ َٗ ًَائَٔظَة أُوِّ اِلُنِؤٔمئيَن   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ّة ٓٔيَضا َخاَتُه َذَصٕب ًَ َ٘ َه َحِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ٔ ِيُط أَِو ب ًَ زْٔق  ٌِ َُّط َلُن ٕ َوإٔى وز ٌُ َه بٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  أََخَذُظ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ َٓؽٌّ َحَبٔشيٌّ  ًَا بٔابَِيةٔ ٓٔيطٔ  ٌٔطٔ ثُهَّ َز ٔف أََػابٔ ٌِ َب

 ٔ ِّی بَٔضَذا یَا بَُييَّةُ ابَِيتٔطٔ أَُماَمَة ب اَل َتَحل َ٘ َٓ أؾ  ٌَ  ِئت أَبٔی اِل

 رفامیت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب ابعدہ دبعاہلل نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اکی الھچ دہہی ایک اس ںیم وسےن یک ارتشگنی ؟یھ افر یشبح گن اھت آپ  ہک اجنیش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکس ڑکلی ےس ڑکپا۔ آپ اےس ارعاض )رفنت( رفام رےہ ےھت۔ ای یسک ایلگن ےس ااھٹای رھپ اینپ ونایس اامہم 

 افر رفامای ایپری یٹیب ہی نہپ ول۔تنب ایب ااعلص )رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اصزبحادی( وک البای 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ا،قح، ٰییحی نب ابعدہ دبعاہلل نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ارتشگنی ےننہپ ںیم ہنیگن یلیھتہ یک رطػ یک رانھک۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارتشگنی ےننہپ ںیم ہنیگن یلیھتہ یک رطػ یک رانھک۔

     526    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ایوب بً موسٰي، ىآٍ، حرضت ابً ًنز :  راوی

 ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ُموَسي  ًِ أَیُّوَب بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًٔ ًَُنَز أَ ابِ

 َٛ ا یَلٔی  َٓؽَّ َخاَتنٔطٔ ٔمنَّ ُل  ٌَ ٌَ َیِح طُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس اینپ ارتشگنی اک ہنیگن یلیھتہ یک رطػ راھک رکےت ےھت ۔



 

 

 عف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومٰیس، ان :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ارتشگنی ےننہپ ںیم ہنیگن یلیھتہ یک رطػ یک رانھک۔

     527    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً یحٌٰي، اسناًيل بً ابی اویص، سلامیٌ بً بَلل یوىص بً یزیسایلی، ابً طہاب، یوىص بً طہاب، حرضت  :  راوی

 اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ًُ بََٔلٕل  ٌُ بِ ثَىٔي ُسَلامِیَ ًُ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ یَزٔیَس اِْلَیِلٔیِّ  یُوىَُص بِ

َٓؽٌّ حَ  ٕة ٓٔيطٔ  َـّ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َلبَٔص َخاَتَه ٓ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًَ طُ فٔی ٔطَضإب  َٓؼَّ ُل  ٌَ ٌَ یَِح َبٔشيٌّ کَا

طٔ  ِّٔ َٛ  ًٔ  بَِل

، امیلسؿ نب البؽ ویسن نب سیدیایلی، انب اہشب، ویسن نب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل دمحم نب ٰییحی، اامسلیع نب ایب افسی

 اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدنی یک ارتشگنی ینہپ اس ںیم یشبح ہنیگن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 رطػ رےتھک ےھت ۔فآہل فملس اس )اوگنیھٹ( اک ہنیگن یلیھتہ یک 

دمحم نب ٰییحی، اامسلیع نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ ویسن نب سیدیایلی، انب اہشب، ویسن نب اہشب، رضحت اسن نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

  ارتشگنی اننہپ۔داںیئ اہھت ںیم



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ںیم ارتشگنی اننہپ۔

     528    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ابزاہيه بً ٓـل، ًبساهَّلل بً محنسبً ً٘يل، حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

بِ  ًَ  ًِ ًَ ٔل  ـِ َٔ ًٔ اِل ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِبٔس َحسَّ ًَ  ًِ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ٔس اهَّللٔ بِ

 ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل رَفٕ أَ ٌِ ًٔ َج ُه فٔی یَنٔيئطٔ اهَّللٔ بِ  یََتَدتَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اربامیہ نب لضف، دبعاہلل نب دمحمنب لیقع، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت ںیم ارتشگنی ےتنہپ ےھت ۔

  نب ریمن، اربامیہ نب لضف، دبعاہلل نب دمحمنب لیقع، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اوگنےھٹ ںیم ارتشگنی اننہپ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اوگنےھٹ ںیم ارتشگنی اننہپ۔

     529    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ازریص، ًاػه، ابوبززہ، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

 ُ ًِ أَبٔی ب ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل ىََضانٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ زَِزَة 



 

 

ىٔي اِلدِٔيرَصَ َواِْلٔبَِضاَو  ٌِ ٔ َي ٔ َوفٔی صَٔذظ َه فٔی صَٔذظ ٌِ أََتَدتَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ  اهَّللُ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اعمص، اوبربدہ، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 ےھجم ایلگنھچ افر اوگنےھٹ ںیم ارتشگنی ےننہپ ےس عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اعمص، اوبربدہ، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 (رھگ ںیم اصتفری )رےنھک ےس اممتعن

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (رھگ ںیم اصتفری )رےنھک ےس اممتعن

     530    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل ، ابً ًباض، حرضت ابوكلحہ رضي  :  راوی

 ًيہ

 ًٔ ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ 

اَل ََل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َُٜة بَِيّتا ٓٔيطٔ کَِلْب َوََل ُػوَرةْ  كَِلَحَة  ٔ  َتِسُخُل اِلَنََلئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس، رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

 وہےت سج ںیم )البرضفرت( اتک وہ ای یسک مسق یک یوصری رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامایرفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن

 وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس، رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (رھگ ںیم اصتفری )رےنھک ےس اممتعن

     531    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ُيسر، طٌبہ، ًلی بً مسرک، ابی زرًہ، ًبساهَّلل بً یحٌٰي ، حرضت ًلی بً ابی كالب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٕ حَ  ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًٔ ىَُطٓیٕ  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َة  ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ ًٔ ُمِسرٕٔک  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ًٔ سَّ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ

ََٜة ََل َتِسُخُل بَِيّتا  ٔ ٌَّ اِلَنََلئ ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  ٓٔيطٔ کَِلْب َوََل ُػوَرةْ أَبٔی كَالٕٔب 

 اوبرکب، دنغر، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، دبعاہلل نب ٰییحی ، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن

 وہ۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای المہکئ ر تم اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم اتک ای یوصری 

 اوبرکب، دنغر، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، دبعاہلل نب ٰییحی ، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (رھگ ںیم اصتفری )رےنھک ےس اممتعن

     532    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ مُ  ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََس َرُسوَل َحسَّ اَلِت َوا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ َحنَّ

َد  َُخَ َٓ َلِيطٔ  ًَ اَث  َ ََ ًَٕة َیأِتٔيطٔ ٓٔيَضا  ََلو فٔی َسا ًََلِيطٔ الشَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔجبِرٔیُل  َّی اهَّللُ  إٔذَ  اهَّللٔ َػل َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ا الئَّييُّ َػل



 

 

َّا ََل ىَِس  ٌَّ فٔی اِلبَِئت کَِلّبا َوإٔى ٔ اَل إ َٗ ٌِ َتِسُخَل  َک أَ ٌَ اَل َما َمَي َ٘ َٓ ًَلَی اِلَبأب  ائْٔه  َٗ  ُخُل بَِيّتا ٓٔيطٔ کَِلْب َوََل ُػوَرةْ صَُو بٔحٔبِرٔیَل 

 اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت ربجالیئ ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل

 االسلؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی رقمرہ فتق ںیم آےن اک فدعہ ایک رھپ اتریخ یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ای ادنر آےن ںیم آوکپ ایک ام ع اھت؟ رفامای رھگ فملس ابرہ ےلکن داھکی ہک ربجالیئ درفازہ رپ ڑھکے ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ںیم اتک ےہ افر مہ اس رھگ ںیم ںیہن دالخ وہےت سج ںیم اتک وہ ای یوصری وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (رھگ ںیم اصتفری )رےنھک ےس اممتعن

     533    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليس، ً٘ير بً مٌساٌ، سليه بً ًامز، حرضت ابوامامہ رضي :  راوی

ثََيا ُسلَ  ٌَ َحسَّ َسا ٌِ ًُ َم يِرُ بِ َٔ ثََيا ًُ ثََيا اِلَولٔيُس َحسَّ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی أَُماَمَة أَ ًَ  ٕ ًَأمز  ًُ ِيُه بِ

 َ أَِخب َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌِ ُتَؼوَِّر فٔی بَِيتَٔضا ىَِدَلّة اِمَزأَّة أََتِت الئَّييَّ َػل َٓاِسَتأِذَىَِتُط أَ ازٔی  َِ ٔف اِلَن ٌِ ٌَّ َزِوَجَضا فٔی َب َرِتُط أَ

َضا أَِو ىََضاَصا ٌَ َنَي َٓ 

 ر  نب دعماؿ، میلس نب اعرم، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ یبن 
عقی
ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل، 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ریما اخفدن یسک گنج ںیم رشکی ےہ رھپ اس ےن اےنپ رھگ ںیم یہ  یلص اہلل

 وجھکر ےک درتخ یک یوصری انبےن یک ااجزت اچیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفام دای۔

 ر  نب دعماؿ، میلس  :  رافی
عقی
 نب اعرم، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل، 



 

 

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

  

 اصتفری اپامؽ ہگج ںیم وہں ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اپامؽ ہگج ںیم وہں ۔

     534    ثحسی                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اسامہ بً زیس، ًبسالزحنً بً ٗاسه، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ا َ٘ ًٔ اِل ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًِ أَُساَمَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ اَلِت  ٔسٔه  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ أَبٔيطٔ 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔسَو الئَّييُّ َػل َٗ ا  َلنَّ َٓ ٕ ٓٔيطٔ َتَؼاؤیزُ  اخَٔل بٔٔشتِر ىٔي السَّ ٌِ ِلُت ٔمِيطُ َستَرُِت َسِضَوّة یٔی َت ٌَ َح َٓ َٜطُ  َه َصَت

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  أَیُِت الئَّييَّ َػل َ ََ ًَلَی إِٔحَساصَُناَمِيبُوَذَتئِن  ّٜٔئا   َه ُمتَّ

اؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم رفدنش

 ےن اس ےک دف ےیک )الغػ( رپ ادنر یک رطػ رپدہ اکٹلای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )اہجد ےس( رشتفی الےئ وت اےس اھپڑ دای ںیم

 انبےئل رھپ ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم اکی رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااسہم نب زدی، دبعارلنمح نب اقمس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ( رسخ زنی وپش )یک اممتعن

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ( رسخ زنی وپش )یک اممتعن



 

 

     535    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہابوبرک، ابواَلحوؾ، ابی اسحٙ، ہبيرہ، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہ :  راوی

اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًِ صَُبيَِرَة  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ىٔي اِلَحِنَزاَئ  ٌِ ًِ اِلنٔيثََرةٔ َي ًَ َصٔب َو  َخاَتٔه الذَّ

ؼ ، ریبہہ، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوبرکب، اوباالوحص، ایب ااحس

 ارتشگنی افر رسخ زنی وپش ےس )رمدفں وک( عنم رفامای۔

 اوبرکب، اوباالوحص، ایب ا،قح، ریبہہ، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 وتیچں یک اھکؽ رپ وساری ۔

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وتیچں یک اھکؽ رپ وساری ۔

     536    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ی حؼين ححزی ہيثه ًامزححزی، ابوبرک بً ابی طيبہ، زیس بً حياب، یحٌٰي بً ایوب، ًياغ بً ًباض حنيری، اب :  راوی

 ػحابی رسول حرضت ابوریحاىہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

يَّ  ًَ ثَىٔي  ًُ أَیُّوَب َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًَبَّإض اِلحِٔنيَرٔیُّ   ًُ اُغ بِ

َلِيطٔ َو حَُؼيِٕن الِ  ًَ َّی اهَّللُ  ُت أَبَا َریَِحاىََة َػاحَٔب الئَّييِّ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕ اِلَحِحزٔیِّ  ًَأمز  ًِ ًَ ٌَ َحِحزٔیِّ اِلَضِيَثٔه  وُل کَا ُ٘ َه َي َسلَّ

ؤب اليُُّنورٔ  ُٛ ًِ ُر ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِيَهی  َّی اهَّللُ   الئَّييُّ َػل



 

 

، ٰییحی نب اویب، ایعش نب ابعس ریمحی، ایب نیصح رجحی مثیہ اعرمرجحی، احصیب روسؽ رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ایحب

( اوبراحیہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وتیچں یک اھکؽ )وک دابتغ دے رک یھب اس یک زنی انب رک اس

  اکہویہ ےہ( ۔رپ وساری ےس عنم رفامےت ےھت )اس ےئل ہک ہی ربکتمنی

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ایحب، ٰییحی نب اویب، ایعش نب ابعس ریمحی، ایب نیصح رجحی مثیہ اعرمرجحی، احصیب روسؽ  :  رافی

 رضحت اوبراحیہن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   باب

 وتیچں یک اھکؽ رپ وساری ۔

     537    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، ابی مٌتنز، ابً سيریً، حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ  َحسَّ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ اؤیََة  ٌَ ًِ ُم ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ًِ ابِ ًَ  ٔ َتنٔز ٌِ ًِ أَبٔی اِلُن ًَ

ؤب اليُُّنورٔ  ُٛ ًِ ُر ًَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِيَهی 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب رمتعم، انب ریسنی، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 وتیچں یک اھکؽ رپ وساری ےس عنم رفامےت ےھت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب رمتعم، انب ریسنی، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ : ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     538    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 لی، حرضت ابً سَلمہ سَلمی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، شیک بً ًبساهَّلل ميؼور، ًبيساهَّلل بً ً :  راوی

 ًٔ ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًُ یُک بِ ثََيا َشٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلیٔمِّ َحسَّ ًٔ َسََلَمَة الشُّ ًِ ابِ ًَ ًَلٓٔیٕ 

ًََليِ  َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َٗ اَل  طٔ ثَََلثّا أُوصٔي اِمَزأّ بٔأَبٔيطٔ أُوَٗ طٔ أُوصٔي اِمَزأّ بٔأُمِّ طٔ أُوصٔي اِمَزأّ بٔأُمِّ َه أُوصٔي اِمَزأّ بٔأُمِّ صٔي طٔ َوَسلَّ

ًََلِيطٔ ٔمِيطُ أَّذی یُِؤذٔیطٔ   ٌَ ٌِ کَا ٔ  اِمَزأّ بَٔنِوََلُظ الَّٔذی َیلٔيطٔ َوإ

 اہلل نب یلع، رضحت انب السہم السیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل وصنمر، دیبع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم آدیم ےک اسھت نسح ولسک یک فتیص رکات وہں۔ ںیم آدیم وک فادلہ ےک اسھت نسح ولسک 

ھت زین ومیل )الغؾ آاق دفتس رہتش دار( ےک اسھت نسح ولسک یک یک فتیص رکات وہں۔ نیت ابر یہی رفامای ںیم آدیم وک اےنپ فادل شیک

 فتیص رکات وہں ارگہچ اؿ یک رطػ ےس اےس اذیاء ےچنہپ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل وصنمر، دیبعاہلل نب یلع، رضحت انب السہم السیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     539    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرکمحنس بً مينوٌ مکی، سٔياٌ بً ًيييہ، ًنارہ بً ٌٗ٘اَ، ابی زرًہ،  :  راوی

ًِ أَ  ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًٔ اِل ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ِّیُّ َحسَّ ٌٕ اِلَنک ًُ َمِيُنو ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ الُوا َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ بٔی ُزِر

 َٗ َک  اَل أُمَّ َٗ ًِ أَبَزُّ  اِْلَِزنَیَیا َرُسوَل اهَّللٔ َم َٓ اَل اِْلَِزنَی  َٗ  ًِ اَل ثُهَّ َم َٗ اَل أَبَاَک  َٗ  ًِ اَل ثُهَّ َم َٗ َک  اَل أُمَّ َٗ  ًِ  اَل ثُهَّ َم

اوبرکبدمحم نب ومیمؿ یکم، ایفسؿ نب ہنییع، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ولوگں ےن 

سک ےک اسھت نسح ولسک رکںی ؟ رفامای فادلہ ےک اسھت رھپ وپاھچ سک ےک اسھت رفامای اےنپ فادل رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ 

 شیکھت وپاھچ وج انتج زایدہ رقبی وہ اس ےک اسھت ۔

 اوبرکبدمحم نب ومیمؿ یکم، ایفسؿ نب ہنییع، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     540    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، جزیز، سہيل، حرضت ابوہ :  راوی

اَل َر  َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َحسَّ َّی اهَّللُ  ُسوُل اهَّللٔ َػل

 ّ ٌِ َیحَٔسُظ َمِنلُوک طُ َیِحزٔی َوَلْس َوالّٔسا إَٔلَّ أَ َ٘ ٔ ت ٌِ ُي َٓ َيِظتَرٔیَطُ  َٓ  ا 

امای اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف



 

 

 دے ۔وکیئ افالد اےنپ فادل اک قح ادا ںیہن رکیتکس اال ہی ہک فادل وک ولمک الغؾ اپےئ وت رخدی رک آزاد رک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     541    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ًبسالؼنسبً ًبسالوارث، حنازبً سلنہ، ًاػه، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبٔس اِلَوا  ًُ َنٔس بِ ِبُس الؼَّ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ازٔ بِ ًِ َحنَّ ًَ رٔٔث 

ٕة کُلُّ أُوٗٔيَّ  َٕ أُوٗٔيَّ ًََْشَ أَِل اَل اِلِ٘ٔيَلاُر اثَِيا  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َنأئ َواِْلَِرٔق صَُزیَِزَة  ا بَيَِن الشَّ ٕة َخيِْر ٔمنَّ

اَل  َٗ َّی صََذا َو وُل أَن ُ٘ َي َٓ ٔة  ٍُ َزَرَجُتطُ فٔی اِلَحيَّ َٓ ٌَّ الزَُّجَل َلتُرِ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  ارٔ َوَلٔسَک َلَک  َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٔ ِِ ٔ اُل بٔاِست َ٘ ُي َٓ 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دبعادمصلنب دبعاولارث، امحدنب ہملس، اعمص، اوباصحل، رضحت اوبرہ

تانئت رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اطقر ابرہ زہار افہیق اک وہات ےہ افر اکی افہیق زنیم ف آامسؿ یک درایمین اک

دای اجات ےہ وت فہ رعض رکات ےہ ہک  افر رہ زیچ ےس رتہب ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج ںیم رمد اک درہج دنلب رک

 ہی ےسیک وہا؟ )ریمے لمع وت اےنت ہن ےھت( اراشد وہات ےہ ہک اہمتری افالد ےک اہمترے قح ںیم اافغتسر ےک ببس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دبعادمصلنب دبعاولارث، امحدنب ہملس، اعمص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ہنع

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     542    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًياغ، بحير بً سٌيس، خالسبً مٌساٌ، حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب رضي اهَّلل ہظاو بً ًنار، اسناًيل بً  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًَ  ٌَ َسا ٌِ ًٔ َم ًِ َخالٔٔس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ بَٔحير ًَ ًَيَّإغ   ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔس َحسَّ ٌِ ًٔ َم ٔ بِ َساو ِ٘ ًِ اِلنٔ

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َب أَ ٌَّ اهَّللَ یُؤػيُِٜه بٔآبَایرَکٔ ٔ َضاتُِٜٔه ثَََلثّا إ ٌَّ اهَّللَ یُؤػيُِٜه بٔأُمَّ ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ اهَّللَ  َػل ٔ ئُِٜٔه إ

ٔب  اِْلَِْقَ َٓ ٔب   یُؤػيُِٜه بٔاِْلَِْقَ

 ر  نب دیعس، اخدلنب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب
ج ی
ن 

 دعمرکیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، 

ای اہلل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ںیہمت اینپ امؤں ےک اسھت نسح ولسک اک ارم رفامےت ںیہ نیت ابر یہی رفام

 رت رہتش دار ےس نسح ولسک یک اتدیک اعتیل ںیہمت اےنپ ابوپں شیکھت نسح ولسک یک اتدیک رفامےت ںیہ۔ اہلل اعتیل ںیہمت زندکی

 (رفامےت ںیہ رھپ اےکس دعب وج زندکی رت وہ )درہج دبرہج اؿ ےس نسح ولسک یک اتدیک رفامےت ںیہ

 ر  نب دیعس، اخدلنب دعماؿ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ج ی
ن 

 اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     543    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً یزیس، ٗاسه، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، ًثناٌ بً ابی ًاتٜہ، ًلی ب :  راوی



 

 

ًَلٔیِّ بِ   ًِ ًَ َٜةٔ  ٔ ات ٌَ ًُ أَبٔی اِل ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ًٔ َیزٔیَس 

اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ٌَّ َرُجَّل  اَل صَُنا َجيَُّتَک َوىَاُرَک أَُماَمَة أَ َٗ ًَلَی َوَلٔسصَٔنا   ًٔ ُّٙ اِلَوالَٔسیِ   َما َح

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، یلع نب سیدی، اقمس، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

  قح ےہ؟ رفامای فہ اہمتری تنج ںیہ )ای( دفزخ ںیہ ۔رمد ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ فادلنی اک افالد ےک ذہم ایک

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، امثعؿ نب ایب اعہکت، یلع نب سیدی، اقمس، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رفامربنداری افر اؿ ےک اسھت نسح ولسک۔

     544    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، ًلاء، ابی ًبسالزحنً ، حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

بَّاحٔ  ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّ  َحسَّ ٍَ الئَّييَّ َػل ِرَزأئ َسنٔ ًِ أَبٔی السَّ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن ًِ أَبٔی  ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ی َحسَّ

ِوطُ  َٔ ٍِ َذلَٔک اِلَباَب أَِو اِح َٓأَٔؿ ٔة  وُل اِلَوالُٔس أَِوَسُم أَبَِوأب اِلَحيَّ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي  اهَّللُ 

ح، ایفسؿ نب ہنییع، اطعء، ایب دبعارلنمح ، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں یبن یلص اہلل دمحم نب ابص

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انسفادل )امں ابپ( تنج اک درایمین درفازہ ںیہ اب مت اس درفازہ وک اضعئ رک دف ای ایکس افحتظ رکف۔

 ؿ نب ہنییع، اطعء، ایب دبعارلنمح ، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب ابصح، ایفس :  رافی

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

  

 اؿ ولوگ ےس اقلعتت افر نسح ولسک اجری روھک نج ےس اہمترے فادل اصبح ےک اقلعتت ےھت ۔



 

 

  ایبؿآداب اک :   ابب

 اؿ ولوگ ےس اقلعتت افر نسح ولسک اجری روھک نج ےس اہمترے فادل اصبح ےک اقلعتت ےھت ۔
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ًلی بً ًبيس، ابً ازریص، ًبساهَّلل بً ازریص، ًبسالزحنً بً سلامیٌ، اسيسبً ًلی بً ًبيس، حرضت ابواسيس  :  راوی

 ک بً ربيٌہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمال

ًِ أَٔس  ًَ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ ًُبَِيٕس َمِویَی بَىٔي َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ئس بِ

 ًٔ ًِ أَبٔی أَُسِيٕس َمالٔٔک بِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ  َسأًَسَة  َلِيطٔ َوَسلََّه إٔذِ َجائَُط َرُجْل ٔم ًَ َّی اهَّللُ  ًُ ًِٔيَس الئَّييِّ َػل اَل بَِيَيَنا ىَِح َٗ َة  ٌَ َربٔي

ا َٗ ٔس َمِوتٔضَٔنا  ٌِ ًِ َب ًِ بٔزِّ أَبََویَّ َطِيْئ أَبَزُّصَُنا بٔطٔ ٔم اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَبَقَٔی ٔم َ٘ َٓ ََلةُ بَىٔي َسَلَنَة  ِه الؼَّ ٌَ َلِيضَٔنا  َل َن ًَ

اُو َػٔسي٘ٔضَٔنا َؤػَلُة الزَّحٔٔه الًَّٔ  ٔس َمِوتٔضَٔنا َوإَِٔکَ ٌِ ًِ َب ُضوزٔصَٔنا ٔم ٌُ اْئ بٔ َٔ اُر َلُضَنا َوإٔي َٔ ِِ ٔ  ي ََل تُوَػُل إَٔلَّ بٔضَٔناَوأَلِست

اوبادیس امکل نب رہعیب ریض اہلل یلع نب دیبع، انب ادرسی، دبعاہلل نب ادرسی، دبعارلنمح نب امیلسؿ، ادیسنب یلع نب دیبع، رضحت 

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ہک ونبہملس ےک اکی رمد احرض وہےئ افر رعض ایک 

 ! مت اے اہلل ےک روسؽ ریمے فادلنی ےک ااقتنؽ ےک دعب یھب اؿ ےک اسھت نسح ولسک یک وکیئ وصرت ریمے ےئل ےہ ؟ رفامای یج

اخص  اؿ ےئلیک داع فاافغتسر رکف افر ایکن فافت ےک دعب اےکن فدعفں وکاھبنان )وپرا رکان( اےکن ےنلم فاولں اک ازعاز ف ارکاؾ رکان افر اےکن

 رہتش دارفں ےک اسھت ہلص ریمح رکان۔

دیبع، رضحت اوبادیس امکل نب رہعیب یلع نب دیبع، انب ادرسی، دبعاہلل نب ادرسی، دبعارلنمح نب امیلسؿ، ادیسنب یلع نب  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔فادل وک افالد ےک اسھت 
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، اسامہ ہظاو بً رعوہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أب َحسَّ ًِ اِْلرَِعَ ٔسَو ىَاْض ٔم َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  سَّ

ٜٔيَّا َو  الُوا َل َ٘ َٓ ِه  ٌَ الُوا َن َٗ ٌَ ٔػبَِياىَُِٜه  لُو بِّ َ٘ الُوا أَُت َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی اهَّللُ اهَّللٔ َم ًَلَی الئَّييِّ َػل اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ُل  بِّ َ٘ ا نُ

ََ ٔمِيُِٜه الزَِّحَنةَ  َ ِس ىَز َٗ ٌَ اهَّللُ  ٌِ کَا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوأَِملُٔک أَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ااسہم اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک داہیت ےک ھچک ولگ یبن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ رعض رکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ وچبں وک وچےتم یھب ںیہ ؟ 

 ولوگں ےن وجاب دای یج اہں ےنہک ےگل دخبا مہ وت ںیہن وچےتم اس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن اہمترے دولں

 ( اکنؽ دی وہ وت ےھجم ایک ا رایر ےہ۔ )ہک اہمترے دولں ںیم تقفش رھبدفں( ۔ےس ر تم )افر تقفش

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ااسہم اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔
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زی رضي اهَّلل ابوبرکبً ابی طيبہ، ًٔاٌ، وہب، ًبساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه، سٌيسبً ابی راطس، حرضت يٌلی ًام :  راوی

 تٌایٰی ًيہ



 

 

 ٌَ ًُ ًُِثَنا ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ثََيا ُوصَِيْب َحسَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َرأطٕس َحسَّ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  بِ

ًُ َوالِ  اَل َجاَئ اِلَحَش َٗ َّطُ  أمزٔیِّ أَى ٌَ لَی اِل ٌِ ًِ َي ًَ ٌَّ ٔ اَل إ َٗ ُضَنا إَٔلِيطٔ َو نَّ ـَ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل ٌٔ إ َيا ٌَ ُحَشيُِن َيِش

 اِلَوَلَس َمِبَدَلْة َمِحبََيْة 

ںیہ ہک اوبرکبنب ایب ہبیش، افعؿ، فبہ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعسنب ایب رادش، رضحت یلعی اعرمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

رضحات نسح فنیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفڑےت وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک اےنپ اسھت اٹمچایل افر رفامای افالد لخب افر شبدیل اک ذرہعی ےہ ۔

  امثعؿ نب میثخ، دیعسنب ایب رادش، رضحت یلعی اعرمی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبنب ایب ہبیش، افعؿ، فبہ، دبعاہلل نب :  رافی
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 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، زیس بً حباب، موسٰي بً ًلی، ابی یذَک، حرضت رساٗہ بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ُموَسي بِ ًَ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ َة بِ َٗ ا ًِ رُسَ ًَ ُت أَبٔی یَِذَُکُ  ٌِ ًُلَٓیٕ َسنٔ

ٔة ابَِيُتَک َمزِزُوَزّة إَٔلِيَک  َٗ َس ٔل الؼَّ ـَ ِٓ ًَلَی أَ ُِٜه  اَل أَََل أَزُلُّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َُيِرَُک الئَّييَّ َػل   َلِيَص َلَضا کَأسْب 

ومٰیس نب یلع، ایب ذیرک، رضحت رساہق نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ںیہمت الضف دصہق ہن ئاتؤں ؟ اہمتری یٹیب وج )اخفدن یک فافت ای الطؼ ویکہج ےس( ولٹ رک اہمترے اپس 

 ہن وہ۔آیئگ اہمترے العفہ ااکس وکیئ امکےن فاال یھب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، ومٰیس نب یلع، ایب ذیرک، رضحت رساہق نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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  وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان
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ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، مشٌز، سٌس بً ابزاہيه، حشً ، ػٌؼٌہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَهِّ َحسَّ َة  ٌَ َؼ ٌِ ًِ َػ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه  ُس بِ ٌِ ٕ أَِخبََرنٔی َس ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ  َبَة َحسَّ

ًَِلِت کُلَّ  َ أ َٓ ًَِلِتَضا ثَََلَث َتَنَزإت  َ أ َٓ ٌٔ َلَضا  َضا ابَِيَتا ٌَ ًَائَٔظَة اِمَزأَْة َم ًَلَی  اَل َزَخَلِت  َٗ  ٕٔ ٕ ٔمِيُضَنا َتِنَزّة ثُهَّ  َوااِْلَِحَي حَٔسة

ًَحَ  اَل َما  َ٘ َٓ ثَِتُط  َحسَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َتَی الئَّييُّ َػل أ َٓ اَلِت  َٗ ًَِت اِلَباَٗٔيَة بَِيَيُضَنا  ِس َزَخَلِت بٔطٔ اِلَحيَّةَ َػَس َ٘  بُٔک َل

َ
ط
صغہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، ع ،ر، دعس نب اربامیہ، نسح ، 
ع

وعرت آیئ اےکس اسھت ایکس دف ایٹیبں یھب ںیھت اؾ اوملنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس نیت وجھکرںی دںی اس ےن دفونں وک اکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم اکی درکی رسیتی یھب آدیھ آدیھ اؿ ںیم میسقت رک دی۔ اؾ اوملنینم رفامیت ںیہ ہک یبن 

 ےن اسری ابت رعض رک دی۔ رفامای ایک بجع ےہ ہک فہ وعرت ایس لمع ویکہج ےس تنج ںیم دالخ وہیئگ۔

صغہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
طع
 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، ع ،ر، دعس نب اربامیہ، نسح ، 
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 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔
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مزوزی، ابً مبارک، رحملہ بً ًنزاٌ، ابوًظاىہ مٌاَی، حرضت ً٘بہ بً ًامز رضي اهَّلل تٌایٰی  حشين بً حشً :  راوی

 ًيہ

 ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ ًٔ ًِٔنَزا َمَلَة بِ ًِ رَحِ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا اِلُحَشيُِن بِ یَّ َحسَّ ٔ َٔ ا ٌَ ُت أَبَا ًَُظاىََة اِلُن

اَل  ٌَ َلطُ ثَََل  َٗ ًِ کَا وُل َم ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٕ َي ًَأمز  ًَ َبَة بِ ِ٘ ُت ًُ ٌِ ًَّ َسنٔ ٔ َلِيض ًَ ََٓؼبََر  ُث بََيإت 

ًِ اليَّارٔ یَِوَو  ًَّ َلُط حَٔحابّا ٔم ُٛ ًِ ٔجَستٔطٔ  ًَّ ٔم َشاصُ َٛ ًَّ َو اصُ َ٘ ًَّ َوَس َنُض ٌَ ِ  اِلَ٘ٔياَمةٔ  َوأَك

نیسح نب نسح رمفزی، انب کرارک، رحہلم نب رمعاؿ، اوباشعہن اعمرفی، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس یکسج نیت ایٹیبں وہں افر فہ اؿ رپ ربص رکے )زجع زفع ہن رکے ہک 

( افر اںیہن الھکےئ الپےئ۔ انہپےئ اینپ اطتق افر امکیئ ےک اطمقب وت ہی نیت ایٹیبں )یھب( رفز ایقتم اس ےک ےئل دفزخ ایٹیبں ںیہ

 ےس آڑ افر راکفٹ اک ببس نب اجںیئ یگ ۔

 نیسح نب نسح رمفزی، انب کرارک، رحہلم نب رمعاؿ، اوباشعہن اعمرفی، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔
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 بً حشً، ابً مبارک، َٓط، ابی سٌيس، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ حشين :  راوی

اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ َِٓٔطٕ  ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ًٔ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا اِلُحَشيُِن بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ

ًُ إَٔلِيضَٔنا َما َػحٔبََتاُظ أَِو َػحَٔبُضَنا إَٔلَّ أَِزَخَلَتاُظ اِلَحيَّةَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما مٔ  ُيِحٔش َٓ  ٌٔ  ًِ َرُجٕل تُِسرُٔک َلطُ ابَِيَتا



 

 

نیسح نب نسح، انب کرارک، رطف، ایب دیعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رمد یک یھب دف ایٹیبں ابغل وہ اجںیئ افر فہ اؿ ےک اسھت نسح ولسک رکے )الھکےئ الپےئ افر دینی آداب اھکسےئ(  ےن رفامای سج

بج کت فہ ایٹیبں اےکس اسھت رںیہ ای فہ رمد اؿ ویٹیبں ےک اسھت رےہ )نسح ولسک ںیم یمک ہن آےن دے( وت ہی ایٹیبں اےس رضفر 

 تنج ںیم دالخ رکفاںیئ ںیگ ۔

 نب نسح، انب کرارک، رطف، ایب دیعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نیسح :  رافی
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 فادل وک افالد ےک اسھت نسح ولسک رکان وصخًاص ویٹیبں ےس ااھچ رباتؤ رکان۔
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ًباض بً وليس زمظقی، ًلی بً ًياغ، سٌيس بً ًنارہ، حارث بً نٌناٌ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

إغ َحسَّ  ًَيَّ  ًُ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔيسٔ السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٌٔ َحسَّ َنا ٌِ ًُ اليُّ ًُ ًَُناَرَة أَِخبََرنٔی اِلَحارُٔث بِ ٌٔيُس بِ ثََيا َس

ِه  ُٛ ُموا أَِوََلَز اَل أََِکٔ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ُث  ًَ َمالٕٔک یَُحسِّ ُت أَىََص بِ ٌِ  َوأَِحٔشيُوا أََزبَُضِه َسنٔ

نب امعرہ، احرث نب امعنؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک  ابعس نب فدیل دیقشم، یلع نب ایعش، دیعس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اینپ افالد اک ایخؽ روھک افر اوکن اےھچ آداب اھکسؤ۔

 ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعابعس نب فدیل دیقشم، یلع نب ایعش، دیعس نب امعرہ، احرث نب امعنؿ، رضح :  رافی

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

  



 

 

 ڑپفس اک قح ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ڑپفس اک قح ۔
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 يبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًنزو بً زیيار، ىآٍ بً جبير، حرضت ابوشیح خزاعیابوبرک بً ابی ط :  راوی

ٍَ بِ  ٔ ٍَ ىَآ ًٔ زٔیَيإر َسنٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِٕح َحسَّ ًِ أَبٔی ُشَ ًَ ٕ یُِدبٔرُ  ًَ ُجَبيِر

ٌَّ ا ٔیَی َجارٔاِلُدزَاعٔیِّ أَ ًِ إ ِلُيِحٔش َٓ  ٔ َٔ ِْ ٔ ا ًُ بٔاهَّللٔ َواِلَيِوو ٌَ یُِؤٔم ًِ کَا اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًُ لئَّييَّ َػل ٌَ یُِؤٔم ًِ کَا ٔ َوَم ظ

 ٔ َٔ ِْ ًُ بٔاهَّللٔ َواِلَيِوؤ ا ٌَ یُِؤٔم ًِ کَا طُ َوَم َٔ ِلُيرِکِٔو َؿِي َٓ  ٔ َٔ ِْ ِل َخيِّرا أَِو لَٔيِشُِٜت بٔاهَّللٔ َواِلَيِوؤ ا ُ٘ ِلَي َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، انعف نب ریبج، رضحت اوبرشحی زخایع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکے افر وج اہلل رپ افر رفز فملس ےن رفامای وج اہلل رپ افر رفز آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ ڑپفیس شیکھت ااھچ رباتؤ 

 آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک یلھب ابت ےہک ای اخومش رےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، انعف نب ریبج، رضحت اوبرشحی زخایع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ڑپفس اک قح ۔

     554    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طبيہ، یزیس بً ہاروٌ، ًبسہ بً ہاروٌ، ًبسہ بً سلامیٌ، محنس بً رمح، ليث بً سٌس، یحٌٰي بً  :  راوی



 

 

 ، ًنزہ ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہسٌيس، بی برک بً محنس بً ًنزو بً حزو

ثََيا ُمَحنَّ  ٌَ ح و َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ٌَ َو ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ

ًٔ َس  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ا  ٌّ ٕس َجنٔي ٌِ َّی اهَّللُ َس ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ ِنَزَة  ًَ  ًِ ًَ ًٔ َحزِوٕ  ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًَ  ٌٔيٕس 

ثُطُ  َُّط َسُيَورِّ َّي َهَيِيُت أَى اَل َما َزاَل ٔجبِرٔیُل یُؤػيىٔي بٔاِلَحارٔ َحً َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

دی نب اہرفؿ، دبعہ نب اہرفؿ، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، یب رکب نب دمحم نب رمعف اوبرکب نب ایب ہیبش، سی

ت نب زحؾ، رمعہ ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضح

 لسلسم ڑپفیس ےک )اسھت نسح ولسک ےک( ابرے ںیم اتدیک رکےت رےہ۔ اہیں کت ہک ےھجم امگؿ وہےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےھجم

 اگل ہک ہی اوکس فارث یھب انبدںی ےگ )ہک ااکس فراتث ںیم یھب قح ےہ( ۔

 نب دیعس، یب رکب نب دمحم اوبرکب نب ایب ہیبش، سیدی نب اہرفؿ، دبعہ نب اہرفؿ، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی :  رافی

 نب رمعف نب زحؾ، رمعہ ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ڑپفس اک قح ۔

     555    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، یوىص بً ابی اسحٙ، محاہس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِزَ  ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  َٙ ًُ أَبٔی إِٔسَح ثََيا یُوىُُص بِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َرُسوَحسَّ َٗ اَل  َٗ َّی َة  ُل اهَّللٔ َػل

ثُطُ  َّطُ َسيَُورِّ َّي َهَيِيُت أَى ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما َزاَل ٔجبَِرائٔيُل یُؤػيىٔي بٔاِلَحارٔ َحً  اهَّللُ 

 یلع نب دمحم، فعیک، ویسن نب ایب ااحسؼ ، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب یہی رمفی ےہ ۔



 

 

 سن نب ایب ا،قح، اجمدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، وی :  رافی

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

  

 امہمؿ اک قح۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک قح۔

     556    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ابً ًحَلٌ، سٌيسبً ابی سٌيس، حرضت ابوشیح خزاعی :  راوی

ًٔ أَبٔی ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ یِٕح اِلُدزَاعٔ  َحسَّ ًِ أَبٔی ُشَ ًَ ٌٔيٕس  یِّ َس

 َٔ ِو َؿِي ِليُرِکٔ َٓ  ٔ َٔ ِْ ًُ بٔاهَّللٔ َواِلَيِوؤ ا ٌَ یُِؤٔم ًِ کَا اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ُط َوَجائٔزَتُُط یَِوْو َوَلِيَلْة َوََل َیٔحلُّ َلُط ًَ

ُة ثَََلثَُة  َٓ َيا ِـّ َجُط ال َّي یُِْحٔ ٌِ َیِثؤَی ًِٔيَس َػاحٔبٔطٔ َحً ْة أَ َٗ ُضَو َػَس َٓ َس ثَََلثَٔة أَیَّاوٕ  ٌِ َلِيطٔ َب ًَ  َٙ َٔ  أَیَّاوٕ َوَما أَِن

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، دیعسنب ایب دیعس، رضحت اوبرشحی زخایع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہک اےنپ امہمؿ اک ازعاز رکے افر امہمؿ داری اکاضا ہ اکی دؿ فملس ےن رفامای وج اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ رےھک اےس اچےئہ

افر اکی رات ےہ افر یسک ےک ےئل اےنپ اس؟یھ )زیمابؿ( ےک اپس ا ان رعہص ایقؾ اجزئ ںیہن ہک فہ )زیمابؿ( گنت وہےن ےگل امہمین 

 نیت دؿ ےہ افر نیت دؿ ےک دعب وج امہمؿ رپ رخچ رکے فہ دصہق ےہ ۔

 ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، دیعسنب ایب دیعس، رضحت اوبرشحی زخایعاوبرکب نب  :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امہمؿ اک قح۔

     557    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً سٌس، یزیس بً ابی حبيب، ابی خير، حرضت ً٘بہ بً ًامز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی اِلَديِر ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّطُ َحسَّ ٕ أَى ًَأمز  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ُِٗلَيا ًُ اَل  َٗ

َنا َتَزی فٔی  َٓ وىَا  َََٓل َيِْقُ  ٕ ِوو َ٘ َيِيزُٔل بٔ َٓ ُثَيا  ٌَ ََّک َتِب َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َّی اهَّللُ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل اَل َلَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َذلَٔک 

أََمزُوا َلُِٜه بَٔنا َٓ  ٕ ِوو َ٘ ٌِ ىَزَِلُتِه بٔ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ٕٔ الَّٔذی  ًَ ِي َـّ َّٙ ال ُدُذوا ٔمِيُضِه َح َٓ لُوا  ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َي ٔ َبلُوا َوإ ِٗ ا َٓ  ٕٔ ِي َـّ یَِيَبغٔی لٔل

 َیِيَبغٔی َلُضِه 

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص 

ملس یک دختم ںیم رعض ایک ہک آپ ںیمہ )اہجد ےک ےئل( ےتجیھب ںیہ افر مہ یسک ہلیبق ےک اپس ڑپاؤ ڈاےتل ںیہ )یھبک اہلل ہیلع فآہل ف

 ااسی یھب وہات ےہ ہک( فہ امہری امہمین ںیہن رکےت ئاتےیئ اےسی ومعق رپ ںیمہ ایک رکان اچےئہ ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ےک اپس ڑپاؤ ڈاول رھپ فہ اہمترے ےئل اؿ زیچفں اک مکح رکںی وج امہمؿ ےئلیک انمبس ںیہ )ًالثم اھکان آراؾ ںیمہ رفامای ارگ مت یسک ہلیبق

 فریغہ( وت اےس وبقؽ رکول افر ارگ فہ ااسی ہن رکںی وت اؿ ےس امہمؿ اک قح فوصؽ رکف وج اوکن رکان اچےئہ اھت۔

 ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح،  :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک قح۔

     558    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٍ، سٔياٌ ، ميؼور، طٌيي، حرضت م٘ساو ابوَکینہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛ :  راوی



 

 

 ٔ َساو ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ یَنَة  أَبٔی ََکٔ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌِ َطاَئ  اهَّللٔ َػل ٔ َتَضي َوإ ِٗ ٌِ َطاَئ ا ٔ إ َٓ ًََلِيطٔ   ًْ ُضَو َزیِ َٓ َيائٔطٔ  ٔٔ ٌِ أَِػَبَح بٔ ٔ إ َٓ ٕٔ َوأجَبْة  ِي َـّ َه َلِيَلُة ال  َتَزَک َوَسلَّ

فملس  یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، وصنمر، یبعش، رضحت دقماؾ اوبرکب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ےن رفامای سج رات امہمؿ آےئ اس رات یک امہمین الزؾ ےہ ارگ امہمؿ زیمابؿ ےک اپس حبص کت رےہ وت ایکس امہمین زیمابؿ ےک ذہم 

 رقض ےہ اچےہ فوصؽ رکےل افر اچےہ وھچڑ دے۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ ، وصنمر، یبعش، رضحت دقماؾ اوبرکب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 میتی اک قح۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک قح۔

     559    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً سٌيس ٗلاٌ، ابً ًحَلٌ، سٌيس ب :  راوی

 ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٌُ ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ًَ ٌٔيٕس   أَبٔی َس

ًَلَ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٔ ئِن اِلَيتٔئه َواِلَنزِأَة َٔ ٌٔي َـّ َّٙ ال ُد َح ِّی أرَُحِّ ٔن ُضهَّ إ َه اللَّ  ِيطٔ َوَسلَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

  ںیم دف انوتاونں اک قح )امؽ( رحاؾ رکات وہں اکی میتی افر دفرسے وعرت ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہلل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک قح۔

     560    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، یحٌٰي بً سلامیٌ، زیس بً ابی ًتاب، ابً مبارک، سٌيس بً ابی ایوب، زیسبً ًتاب، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَلٔیُّ  ثََيا  ًٔ  َحسَّ ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ًٔ أَبٔی أَیُّوَب  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ثََيا ابِ ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا یَِحٌَي بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًِ  بِ ًَ  ٌَ ُسَلامِیَ

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ إب  ًَتَّ ًٔ أَبٔی  اَل َخيِرُ  َزیِٔس بِ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًُ إَٔلِيطٔ  الئَّييِّ َػل بَِيٕت فٔی اِلُنِشلٔنٔيَن بَِيْت ٓٔيطٔ یَتٔيْه یُِحَش

 َوَشُّ بَِيٕت فٔی اِلُنِشلٔنٔيَن بَِيْت ٓٔيطٔ یَتٔيْه يَُشاُئ إَٔلِيطٔ 

ہنع  یلع نب دمحم، ٰییحی نب امیلسؿ، زدی نب ایب اتعب، انب کرارک، دیعس نب ایب اویب، زدینب اتعب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمونں ںیم بس ےس الھبرھگ فہ ےہ سج ںیم میتی وہ افر اس ےک اسھت 

 ااھچ رباتؤ ایک اجات وہ افر املسمونں ںیم بس ےس ربا رھگ فہ ےہ سج ںیم میتی وہ افر اس ےک اسھت دبولسیک یک اجیت وہ۔

ٰییحی نب امیلسؿ، زدی نب ایب اتعب، انب کرارک، دیعس نب ایب اویب، زدینب اتعب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  یلع نب دمحم، :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک قح۔



 

 

     561    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، حنازبً ًبسالزحنً کليي، اسناًيل بً ابزاہيه انؼاری، ًلاء بً ابی رباح، ًبيساهَّلل بً حرضت  :  راوی

 ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ًٔ اِلک ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ازُ بِ ثََيا َحنَّ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ِلٔييُّ َحسَّ

ًَاَل ثَََل   ًِ َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ اَو أَبٔی َربَإح  َٗ  ًِ َن َٛ  ٌَ ًِ اِْلَیَِتاؤ کَا ثَّة ٔم

ًٔ َليِ  ِيُت أَىَا َوصَُو فٔی اِلَحئَّة أََخَویِ ُٛ طُ فٔی َسبٔئل اهَّللٔ َو َٔ َٙ َلُط َوَػاَو ىََضاَرُظ َوََُسا َوَراَح َطاصّٔزا َسِي ٌٔ َوأَِلَؼ َضاَتئِن أُِخَتا َٛ

بَّابََة َواِلُوِسَلي ِيطٔ الشَّ ٌَ  إِٔػَب

ری، اطعء نب ایب رابح، دیبع اہلل نب رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل اشہؾ نب امعر، امحدنب دبعارلنمح یبلک، اامسلیع نب اربامیہ ااصن

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش نیت ومیتیں یک افکتل افر رپفرش رکے فہ اس صخش یک رطح 

ہلل ےک راہتس ںیم اجےئ افر ںیم افر فہ تنج ںیم اھبیئ ےہ وج رات رھب ایقؾ رکے دؿ رھب رفزہ رےھک افر حبص ف اشؾ ولتار وستن رک ا

 وہں ےگ اؿ دف ونہبں یک افر )ہی ہہک رک( آپ ےن اتشگن اہشدت افر درایمین ایلگن المدی۔

اشہؾ نب امعر، امحدنب دبعارلنمح یبلک، اامسلیع نب اربامیہ ااصنری، اطعء نب ایب رابح، دیبعاہلل نب رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 اعتٰیل ہنع اہلل

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

  

 رہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہدانی۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہدانی۔

     562    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

برک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اباٌ بً ػنٌہ، ابی وازَ راسي، حرضت ابوبززہ اسلیم رضي اهَّلل تٌایٰی ابو :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ َة  ٌَ ًٔ َػِن ٌَ بِ ًِ أَبَا ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٔ الزَّأس َحسَّ ًِ أَبٔی بَزَِزَة  أَبٔی اِلَوازٔ ًَ ٔييِّ 

ٙٔ الِ  ی ًِ ََرٔ ًَ ًِزِٔل اِْلََذی  اَل ا َٗ ٍُ بٔطٔ  ٔٔ َنٕل أَىَِت ًَ ًَلَی  ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ زُلَّىٔي  اَل  َٗ  ُنِشلٔنٔيَن اِْلَِسَلیٔمِّ 

مغہ، ایب فازع رایس، رضحت اوبربزہ ایملس ریض اہلل
ض
 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اابؿ نب 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ااسی لمع ئاتےیئ سج ےس ںیم افدئہ ااھٹؤں )اس رپ لمع رک ےک( رفامای املسمونں ےک راہتس ےس 

 فیلکت دہ زیچ اٹہ دای رکف۔

مغہ، ایب فازع رایس، رضحت  :  رافی
ض
 اوبربزہ ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اابؿ نب 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہدانی۔

     563    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ا :  راوی

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

أُِزخَٔل اِلَحيَّةَ  َٓ أََماكََضا َرُجْل  َٓ ًُ َطَحَزةٕ یُِؤذٔی اليَّاَض  ٙٔ ُُِؼ ی ٔ ًَلَی الَطَّ  ٌَ اَل کَا َٗ َه   َوَسلَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

راہتس ںیم اکی درتخ یک اشخ ؟یھ سج ےس ولوگں وک اذیاء یتچنہپ ؟یھ اکی رمد ےن اےس اٹہ دای ایس رپ اےس تنج ںیم فملس ےن رفامای 

 دالخ رک دای ایگ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہدانی۔

     564    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حرضت ابوذر رضي  ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ہظاو بً حشاٌ، واػل ، یحٌٰي بً ً٘يل، یحٌٰي بً يٌنز، :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ َوأػٕل َم  ًَ  ٌَ ا ًُ َحشَّ ٌَ أَىَِبأَىَا صَٔظاُو بِ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ِویَی أَبٔی ًَُيِيَيَة 

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ َنَز  ٌِ ًٔ َي ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ِيٕل  َ٘ ًَِنالَٔضا َحَشئَضا َوَسيِّئَٔضا  ًُ َ ًٔي بٔأ ًَلَیَّ أُمَّ َؿِت  اَل رُعٔ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  الئَّييِّ َػل

َة فٔی  ًَ ًَِنالَٔضا اليَُّدا ٙٔ َوَرأَیُِت فٔی َسئِّئ أَ ی ٔ ًِ الَطَّ ًَ ی  ًَِنالَٔضا اِْلََذی یَُيهَّ ًٔ أَ أَیُِت فٔی َمَحأس َ ًُ  اِلَنِشحٔٔس ََل ََ َٓ  تُِس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، فالص ، ٰییحی نب لیقع، ٰییحی نب رمعی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اےھچ ربے اامعؽ ریمے اسےنم ک ش ےئک ےئگ۔ ںیم ےن اتم ےک 

امعؽ ںیم اکی لمع ہی داھکی ہک راہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہ دانی افر اتم ےک ربے اامعؽ ںیم داھکی ہک دجسم ںیم مغلب )وھتک اےھچ ا

 فریغہ( وک دابای ںیہن اجات۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، فالص ، ٰییحی نب لیقع، ٰییحی نب رمعی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اپین ےک دصہق یک تلیضف ۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک دصہق یک تلیضف ۔

     565    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ہظاو ػالب زستوائی، ٗتازہ، سٌيسبً مشيب، حرضت سٌس بً ًبازہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ :  راوی

 ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ  ٕ َػاحٔٔب السَّ ًِ صَٔظاو ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ اِلُنَشئَّب 

ُِٗلُت  اَل  َٗ اَل َسِقُی اِلَنائٔ  ًَُباَزَة  َٗ ُل  ـَ ِٓ ٔة أَ َٗ َس  یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ الؼَّ

یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبل دوتسایئ، اتقدہ، دیعسنب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 امای اپین الپان۔رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ دصہق یک وکؿ یس وصرت زایدہ تلیضف اک اب ث ےہ؟ رف

 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبل دوتسایئ، اتقدہ، دیعسنب بیسم، رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک دصہق یک تلیضف ۔

     566    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، یزیس رٗاشي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اََل  َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ أشيِّ  َٗ ًِ َیزٔیَس الزَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي َحسَّ

اَل ا َٗ ا َو ّٓ ُٔو ُّٕ اليَّاُض یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة ُػ َه َيُؼ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َيُنزُّ َمالٕٔک  َٓ ٔة  ٕ أَصُِل اِلَحيَّ ًُ ىَُنيِر بِ

َٓ  الزَُّجلُ  اَل  َٗ بَّة  ِيُتَک َشِ َ٘ َش َٓ ِيَت  َ٘ ٌُ أََما َتِذَُکُ َیِوَو اِسَتِش ََُٓل وُل یَا  ُ٘ َي َٓ ًَلَی الزَُّجٔل  ًِ أَصِٔل اليَّارٔ  ٍُ َلُط َویَُنزُّ ٔم َٔ َيِظ



 

 

 ُ٘ ٕ َوَي ًُ ىَُنيِر اَل ابِ َٗ ٍُ َلُط  َٔ َيِظ َٓ وُل أََما َتِذَُکُ یَِوَو ىَاَوِلُتَک كَُضوّرا  ُ٘ َي َٓ ِثَتىٔي فٔی َحاَجٔة الزَُّجُل  ٌَ ٌُ أََما َتِذَُکُ َیِوَو َب ََُٓل وُل یَا 

ٍُ َلطُ  َٔ َيِظ َٓ ََٓذَصِبُت َلَک  َذا  َٛ َذا َو َٛ 

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

رفامای ایقتم ےک رفز ولگ )دفرسی رفاتی ںیم الہ تنج( وفصں ںیم اقمئ وہں ےگ ہک اکی دفزیخ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اکی رمد ےک اپس ےس زگرے اگ وت ےہک اگ ارے الفں آپ وک اید ںیہن فہ دؿ بج آپ ےن اپین اماگن اھت وت ںیم ےن آپ وک اکی وھگٹن 

ش رکے اگ افر اکی رمد زگرے اگ وت ےہک اگ آپ وک فہ دؿ اید ںیہن بج ںیم الپای اھت۔ آپ ےن رفامای انچہچن ہی یتنج اس دفزیخ یک افسر

آپ وک اہطرت ےک ےئل اپین دای اھت انچہچن ہی یھب اس یک افسرش رکے اگ۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک دفزیخ ےہک اگ ارے الفں آپ 

 )اس اکؾ ےئلیک( الچ ایگ اھت انچہچن ہی یھب ایکس افسرش وک فہ دؿ اید ںیہن بج آپ ےن ےھجم الفں اکؾ ےئلیک اجیھب اھت وت ںیم آپ ےک ےنہک رپ

 رکے اگ۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےک دصہق یک تلیضف ۔

     567    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً اسحٙ، زہزی ًبسالزحنً بً مالک بً جٌظه رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َط  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ بِ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  َٙ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًٔ َمالٔٔک ِيَبَة َحسَّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َسأَِلُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ُظٕه  ٌِ ًٔ ُج َة بِ َٗ ا طٔ رُسَ ًَنِّ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ُظٕه  ٌِ ًٔ ُج َشي بِ ِِ ًِ َؿالَّةٔ اِْلٔبٔٔل َت ًَ َه  َوَسلَّ

ی أَِجزْ  بٕٔس رَحَّ َٛ ِه فٔی کُلِّ َذأت  ٌَ اَل َن َٗ ِيُتَضا  َ٘ ٌِ َس ٔ ٕ إ ًِ أَِجز َضِل یٔی ٔم َٓ ِس لُِلُتَضا ْٔلٔبٔلٔی  َٗ  حَٔياضٔي 

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی دبعارلنمح نب امکل نب مشعج ریض اہلل



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک دشمگہ افٹن ریمے وحوضں رپ آاجےت ںیہ ںیہنج ںیم ےن اےنپ افوٹنں ےئلیک ایتر ایک وت 

سج وک ایپس یتگل وہ )وکاپین الپےن افر  ارگ ںیم اؿ دشمگہ افوٹنں وک اپین الپؤں وت ےھجم ارج ےلم اگ ؟ رفامای یج اہں رہ ہجیلک فایل )زدنہ( زیچ

 الھکےن( ںیم ارج ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ا،قح، زرہی دبعارلنمح نب امکل نب مشعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رنیم افر رہمابین ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم افر رہمابین ۔

     568    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، تنيه بً سلنہ، ًبسالزحنً بً ہَلل ًبسي، حرضت جزیز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًَلٔیُّ بِ  ثََيا  ِبٔسيِّ َحسَّ ٌَ ًٔ صََٔلٕل اِل ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ًِ َتنٔئه بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًٔ  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ

 ِٓ ِو الزِّ ًِ یُِْحَ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِبٔس اهَّللٔ اِلَبَحلٔیِّ  ِو اِلَديِرَ ًَ  َٙ یُِْحَ

ی، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

عن س

یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ،میم نب ہملس، دبعارلنمح نب الہؽ 

 ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رنیم افر رہمابین ےس رحمفؾ ےہ فہ ریخ افر الھبیئ یس رحمفؾ ےہ

ی، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

عن س

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ،میم نب ہملس، دبعارلنمح نب الہؽ 

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم افر رہمابین ۔

     569    حسیث                               سوو جلس  :  جلس

 اسناًيل بً حٔؽ، ایلی، ابوبرک بً ًياغ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ إغ  ًَيَّ  ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِّیُّ َحسَّ ٕؽ اِْلُبُل ِٔ ًُ َح ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن َّی َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ أَبٔی َػالٕٔح 

 ٕٔ ِي ٌُ ًَلَی اِل ٔلي  ٌِ ًََلِيطٔ َما ََل ُي ٔلي  ٌِ َٙ َويُ ِٓ ْٙ یُٔحبُّ الزِّ ٌَّ اهَّللَ َرٓٔي ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه   اهَّللُ 

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اامسلیع نب صفح، ایلی، اوبرکب نب ایعش، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض ا

ریتش افر یتخس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل رہمابؿ ںیہ افر رہمابین وک دنسپ رفامےت ںیہ افر رہمابین ویکہج ےس فہ ھچک اطع رفامےت ںیہ وج د

 رپ ںیہن رفامےت ۔

 ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاامسلیع نب صفح، ایلی، اوبرکب نب ایعش، اشمع،  :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم افر رہمابین ۔

     570    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ی طيبہ، محنس بً مؼٌب، اوزاعی، ہظاو بً ًنار، ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليسبً مشله، اوزاعی ، ابوبرک بً اب :  راوی

 او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا صَٔظاُو بِ  ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ ًَ ٕب  ٌَ ًُ ُمِؼ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ إر َو ًَنَّ  ًُ



 

 

 ٔ ًَائ  ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ اََل َحسَّ َٗ َلِيطٔ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َظَة 

ْٙ یُحٔبُّ ال ٌَّ اهَّللَ َرٓٔي ٔ اَل إ َٗ َه  ٔ کُلِّطٔ َوَسلَّ َٙ فٔی اِْلَِمز ِٓ  زِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، افزایع، اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیلنب ملسم، افزایع ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ 

 افر امتؾ اکومں ںیم رہمابین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل رہمابؿ ںیہ

 وک دنسپ رفامےت ںیہ ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب بعصم، افزایع، اشہؾ نب امعر، دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیلنب ملسم، افزایع ، اؾ اوملنینم دیسہ  :  رافی

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 الغومں ابدنویں ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 الغومں ابدنویں ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکان۔

     571    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اًنع، مٌزور بً سویس، حرض :  راوی

ًِ أَ  ًَ ًٔ ُسَویِٕس  زُورٔ بِ ٌِ ًِ اِلَن ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ بٔی َذٓرٕ 

َلُضِه اهَّللُ  ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إِٔخَواىُُِٜه َج ُٔوصُِه َما اهَّللُ  ٌَ َوََل تُکَلِّ ا َتِلَبُشو ٌَ َوأَِلبُٔشوصُِه ٔمنَّ ا َتأِکُلُو ٌُٔنوصُِه ٔمنَّ ِ أَك َٓ  َتِحَت أَیِسٔیُِٜه 

أًَٔييُوصُِه  َٓ ُتُنوصُِه  ِٔ ٌِ کَلَّ ٔ إ َٓ لٔبُُضِه  ِِ  َي

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

ےن رفامای ہی )الغؾ ابدنایں( اہمترے اھبیئ ںیہ )افالد آدؾ ںیہ( اہلل اعتیل ےن اںیہن اہمترے ہضبق ) افر کلم( ںیم دے دای ےہ اںیہن 



 

 

 اکؾ اک مکح دف وت ایکن دمد یھب رکف )ہک فیہ الھکؤ وج وخد اھکےت وہاف رفیہ انہپؤ وج وخد ےتنہپ وہ افر اںیہن لکشم اکؾ اک مکح تم دف ارگ لکشم

 وخد یھب رشکی وہ اجؤ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿآداب اک  :   ابب

 الغومں ابدنویں ےک اسھت ااھچ رباتؤ رکان۔

     572    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، اسحٙ بً سلامیٌ، مِيرہ بً مشله َٗس سبخی، مزہ كيب، حرضت ابوبرک  :  راوی

 ػسیٙ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًِ ُمِٔيَرَة بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو َبخٔیِّ   بِ ٕس الشَّ َٗ ِ ََ

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٔٙ ی سِّ ًِ أَبٔی برَِکٕ الؼِّ ًَ ئِّب  ًِ ُمزََّة اللَّ الُوا یَا ًَ َٗ َٜٔة  َه ََل یَِسُخُل اِلَحيََّة َسيُِّئ اِلَنَل َسلَّ

أََِکٔ  َٓ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ثَرُ اِْلَُمٔه َمِنلُوٛٔيَن َویََتامَی  ِٛ َة أَ ٔ اِْلُمَّ ٌَّ َصٔذظ ِه َرُسوَل اهَّللٔ أََلِيَص أَِخبَرَِتَيا أَ ُٛ ٔ اَمٔة أَِوََلز رَکَ
َٛ ُموصُِه 

ا َتأِکُلُ  ٌُٔنوصُِه ٔمنَّ ِ َک َیِٜ َوأَك ُٛ َلِيطٔ فٔی َسبٔئل اهَّللٔ َمِنلُو ًَ اتُٔل  َ٘ ْض َتزَِتبُٔلُط ُت َ ََ اَل  َٗ ىَِيا  َيا فٔی السُّ ٌُ َٔ َنا یَِي َٓ الُوا  َٗ  ٌَ إٔذَا و َٓ ٔٔيَک 

ُضَو أَُخوَک  َٓ َّی   َػل

 دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ااحسؼ نب امیلسؿ، ریغمہ نب ملسم رفدق یخبس، رمہ بیط، رضحت اوبرکب

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دبقلخ صخش تنج ںیم ہن اجےئ اگ۔ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک 

ر میتی وہں ےگ ؟ اے اہلل ےک روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت ںیمہ ئاتای ےہ ہک اس اتم ںیم یلہپ اوتمں ےس زایدہ الغؾ اف

)تہب نکمم ےہ ہک ضعب ولگ اؿ ےک اسھت دبیقلخ رکںی( رفامای یج اہں نکیل اؿ اک اےسی یہ ایخؽ روھک ےسیج اینپ افالد اک ایخؽ رےتھک وہ 

 مت ابدنھ روھک افر اںیہن فیہ الھکؤ وج وخد اھکےت وہ۔ احصہب ےن رعض ایک ںیمہ داین ںیم وکیسن زیچ افدئہ اچنہپےن فایل ےہ ؟ رفامای وھگڑا ےسج



 

 

 اس رپ وسار وہ رک راہ دخا ںیم ڑلف اہمترا الغؾ اہمترے ےئل اکیف ےہ افر بج فہ امنز ڑپےھ )املسمؿ وہ اجےئ( وت فہ اہمترا اھبیئ ےہ ۔

 اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، ا،قح نب امیلسؿ، ریغمہ نب ملسم رفدق یخبس، رمہ بیط، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل :  رافی

 ہنع

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

  

 (السؾ وک رفاج دانی )الیھپان

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 (السؾ وک رفاج دانی )الیھپان

     573    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، ابً ىنير، اًنع، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک :  راوی

ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر اؤَیَة َوابِ ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

 َّ َّي تَ َػل َّي تُِؤٔميُوا َوََل تُِؤٔميُوا َحً ٔسي بَٔئسظٔ ََل َتِسُخلُوا اِلَحيََّة َحً ِٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوالَّٔذی َن ًَلَی َطِيٕئ ی اهَّللُ  ُِٜه  َحابُّوا أََوََل أَزُلُّ

ََلَو بَِيَيُِٜه  ُِٓظوا الشَّ ِلُتُنوُظ َتَحابَبُِتِه أَ ٌَ َٓ  إَٔذا 

اعمفہی، انب ریمن، اشمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای مسق ےہ اس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوب

ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ مت تنج ںیم دالخ ہن وہ ےگ اہیں کت ہک اامیؿ ےل آؤ افر مت اصبح اامیؿ ہن وہ ےگ ہک 

ت ہن ئاتؤں ہک بج مت فہ رکف ےگ مت ابمہ تبحم رکےن وگل ےگ اےنپ درایمؿ السؾ وک رفاج آسپ ںیم تبحم رکف افر ایک ںیم ںیہمت ایسی اب

 دف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، انب ریمن، اشمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 (السؾ وک رفاج دانی )الیھپان

     574    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًياغ، محنسبً زیاز، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللَُحسَّ اَل أََمَزىَا ىَبٔيَُّيا َػل َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ  ٕ ًٔ زٔیَاز ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًَيَّإغ   ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن  سَّ

ََلَو  ٔشَي الشَّ ِٔ ٌِ نُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ

امےت ںیہ ہک امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دمحمنب زاید، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 فملس ےن ںیمہ السؾ وک اعؾ رکےن اک ارم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ایعش، دمحمنب زاید، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 (السؾ وک رفاج دانی )الیھپان

     575    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ٓـيل ، ًلاء بً سائب، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َطِيَبَة َحسَّ َٗ

ََلَو  ُِٓظوا الشَّ ًَ َوأَ ًِبُُسوا الزَِّحَن َه ا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

 ، اطعء نب اسبئ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رنمح یک رپشتس )ابعدت( رکف افر السؾ وک رفاج دف۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ، اطعء نب اسبئ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض ا :  رافی

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

  

 السؾ اک وجاب دانی۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ اک وجاب دانی۔

     576    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل بً ًنز، سٌيس بً ابی سٌيس م٘بری، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ابی طيبہ، ًب :  راوی

 ًيہ

ًُ ًَُنَز حَ  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ٕ َحسَّ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔيٕس اِلنَ َحسَّ ًُ أَبٔی َس ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًِ سَّ ًَ بُرٔیُّ  ِ٘

َلِيطٔ َوَسلََّه َجالْٔص فٔی ىَاحَٔئة ا ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُجَّل َزَخَل اِلَنِشحَٔس َوَرُسوُل اهَّللٔ َػل َه أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َشلَّ َٓ َّی ثُهَّ َجاَئ  ََٓؼل ِلَنِشحٔسٔ 

ََلُو  َلِيَک الشَّ ًَ اَل َو َ٘ َٓ 

ہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبع ا

ہک اکی رمد دجسم ںیم آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وکےن ںیم رشتفی رفام ےھت اوہنں ےن امنز ادا یک رھپ 

 احرضدختم وہےئ السؾ رعض ایک۔ آپ ےن رفامای فکیلع االسلؾ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ اک وجاب دانی۔

     577    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلناٌ، زَکیا، طٌيي، ابی سلنہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ُسَلامِیَ  ًَِبُس الزَّحٔئه بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ثَِتُط أَ ًَائَٔظَة َحسَّ  ٌَّ ًِ أَبٔی َسَلَنَة أَ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ یَّا  ًِ َزََکٔ ًَ  ٌَ

َليِ  ًَ اَلِت َو َٗ ََلَو  َلِئک الشَّ ًَ أُ  ٌَّ ٔجبَِرائٔيَل َيِْقَ ٔ اَل َلَضا إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ََلُو َوَرِحَنُة اهَّللٔ َرُسوَل اهَّللٔ َػل  طٔ الشَّ

  نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب املسؿ، زرکای، یبعش، ایب ہملس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہللاوبرکب
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب املسؿ، زرکای، یبعش، ایب ہملس، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ںی ؟ذیم اکرففں وک السؾ اک وجاب ےسیک د

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرففں وک السؾ اک وجاب ےسیک دںی ؟

     578    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبسہ بً سلناٌ ، محنس بً بْش، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ثََيا ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ

َلِيُِٜه  ًَ ولُوا َو ُ٘ َٓ َٜٔتأب  ًِ أَصِٔل اِل َلِيُِٜه أََحْس ٔم ًَ َه إَٔذا َسلََّه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

نب املسؿ ، دمحم نب رشب، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب، دبعہ

ْم ۔

ُِ
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 فآہل فملس ےن رفامای بج الہ اتکب ںیم ےس وکیئ ںیہمت السؾ رکے وت وجاب ںیم )رصػ ا ان( اہک رکف ف

  رشب، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، دبعہ نب املسؿ ، دمحم نب :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرففں وک السؾ اک وجاب ےسیک دںی ؟

     579    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ابومٌاویہ، اًنع، مشله، مرسوٚ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَىَٔص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ٌَ َوُمَحنَّ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوَحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ُل بِ

َلِيُِٜه  ًَ ولُوا َو ُ٘ َٓ َٜٔتأب  ًِ أَصِٔل اِل َلِيُِٜه أََحْس ٔم ًَ َه إَٔذا َسلََّه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ْم۔ےک اپس ھچک

ُِ
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
م اے اوبااقلمس ! آپ ےن رفامای ف

ت ُِ
َ ل
َ
ع

اأُؾ  َّ
ُ
  وہیدی آےئ افر اہک اَل

 اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذیم اکرففں وک السؾ اک وجاب ےسیک دںی ؟

     580    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک، ابً ىنير، محنسبً اسحٙ، یزیس بً ابی حبيب، مزثسبً ًبساهَّلل یزنی، حرضت ابوًبسالزحنً جہىي رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثََيا ًَِبسٔ  َحسَّ  ًٔ ًِ َمزِثَٔس بِ ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ثََيا ابِ ًَِبسٔ  أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أَبٔی  ًَ اهَّللٔ اِلَيزَنٔیِّ 

 ِّ ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ اِلحَُضىٔيِّ  إَٔذا َسلَُّنوا الزَِّحَن َٓ ََلؤ  ََل َتِبَسُؤصُِه بٔالشَّ َٓ ٔیَی اِلَيُضوزٔ  ی َراْٛٔب َُّسا إ

ًََلِيُِٜه  ولُوا َو ُ٘ َٓ َلِيُِٜه  ًَ 

 اوبرکب، انب ریمن، دمحمنب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، رمدثنب دبعاہلل سیین، رضحت اوبدبعارلنمح ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لک ںیم وسار وہ رک وہیدویں ےک اپس اجؤں اگ وت مت اںیہن ےلہپ السؾ ہن رکان افر بج فہ ہک روسؽ اہلل

ْم انہک۔

ُِ
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 السؾ رکںی وت مت رصػ ف

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، انب ریمن، دمحمنب ا،قح، سیدی نب ایب بیبح، رمدثنب دبعاہلل سیین، رضحت اوبدبعارلنمح ینہج :  رافی

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

  

 وچبں افر وعروتں وک السؾ رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وچبں افر وعروتں وک السؾ رکان۔

     581    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ابوخالسالحنز، حنيس، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  اویر



 

 

َّی  اَل أََتاىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌْ َحسَّ ًُ ٔػبَِيا َه َوىَِح َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اهَّللُ 

َلِيَيا ًَ َه  َشلَّ َٓ 

وبرکب، اوباخدلارمحل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس آےئ مہ ا

 ےچب )عمج( ےھت آپ ےن ںیمہ السؾ ایک۔

 اوبرکب، اوباخدلارمحل، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وچبں افر وعروتں وک السؾ رکان۔

     582    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 تٌایٰی ًيہابوبرک، سٔياٌ بً ًيييہ، ابً ابی حشين، طہز بً حوطب، حرضت اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل  :  راوی

ًٔ َحِوَط  ٔ بِ ًِ َطِضز ُط ٔم ٌَ اَل َسنٔ َٗ ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن  ًِ ابِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ وُل أَِخبََرِتطُ أَِسَناُئ َحسَّ ُ٘ ٕب َي

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ اَلِت َمزَّ  َٗ َلِيَيابِٔيُت یَزٔیَس  ًَ َه  َشلَّ َٓ  َه فٔی نِٔشَوةٕ 

اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب نیسح، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ مہ وعروتں ےک 

 اپس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زگر وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ السؾ ایک۔

 اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب نیسح، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اصمہحف ۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اصمہحف ۔

     583    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، جزیز بً حازو، حيولہ بً ًبسالزحنً سسوسي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ َحِيَوَلَة بِ ًَ  ٕ ًٔ َحازٔو ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َمالٕٔک  َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ُسؤسيِّ  الشَّ

اَل ََل َو  َٗ ا  ـّ ٌِ َيا َب ـُ ٌِ ُٙ َب ٔ اى ٌَ ُِٗلَيا أَُي اَل ََل  َٗ ٕف  ٌِ َيا لَٔب ـُ ٌِ ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیَِيَحىٔي َب اَل  ُحواَٗ َٓ ًِ َتَؼا ٜٔ  َل

کل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، ہلظنح نب دبعارلنمح دسفیس، رضحت اسن نب ام

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک مہ اکی دفرسے ےک ےئل اکھج رکںی ؟ آپ ےن رفامای ںیہن مہ ےن رعض ایک رھپ اکی دفرسے ےس 

 اعمہقن ایک رکںی ؟ رفامای ںیہن اہتبل اصمہحف رکایل رکف۔

 دبعارلنمح دسفیس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، رجری نب احزؾ، ہلظنح نب :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اصمہحف ۔

     584    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بی طيبہ، ابوخالس، اَلحنز، ًبساهَّلل بً ىنير، اَلجلح، ابی اسحٙ، حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ا :  راوی

 ًيہ

ًِ اِْلَِجلَ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ َو ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ الِ َحسَّ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ًَازٕٔب ٔح   ًٔ بَرَأئ بِ



 

 

ٌٔ إَٔلَّ ُرُٔفَ  َحا َٓ َيَتَؼا َٓ  ٌٔ ًِ ُمِشلَٔنئِن یَِلَتَ٘ٔيا َه َما ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اَٗ َٗ ٌِ یََترَفَّ ِبَل أَ َٗ   َلُضَنا 

ح، ایب ااحسؼ ،

ح ل

رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، االرمح، دبعاہلل نب ریمن، اال

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دف املسمؿ یھب اکی دفرسے ےس ںیلم افر اصمہحف رکںی دجا وہےن ےس لبق یہ 

 اےکن انگہ شخب دےیئ اجےت ںیہ ۔

ح، ایب ا،قح، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، االرمح، دبع :  رافی

ح ل

 اہلل نب ریمن، اال

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

  

 اکی رمد دفرسے رمد اک اہھت وچےم ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اکی رمد دفرسے رمد اک اہھت وچےم ۔

     585    حسیث                               لس سووج  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً ٓـيله، یزیسبً ابی زیاز، ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  ِيٕل َحسَّ ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًُ أَبٔی زٔیَاز ا َیزٔیُس بِ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  بَِّلَيا یََس الئَّييِّ َػل َٗ اَل  َٗ  ًَُنَز 

م، سیدینب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ت ل

 

فص

ٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دتس کرارک وچام۔

م، سیدینب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ت ل

 

فص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب 

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اکی رمد دفرسے رمد اک اہھت وچےم ۔

     586    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک، ًبساهَّلل بً ازریص، ُيسر، ابواسامہ، طٌبہ، ًنزو بً مزة، ًبساهَّلل بً سلنہ، حرضت ػٔواٌ بً ًشال  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ رضي

 ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًُ إِٔزرٔیَص َوُُِيَسْر َوأَبُو أَُساَمَة  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ُمزََّة 

بَّلُوا یَ  َٗ  ٔ ًِ اِلَيُضوز ِوّما ٔم َٗ  ٌَّ إل أَ ًَشَّ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِٔ َه َورِٔجَلِيطٔ َػ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َس الئَّييِّ َػل

اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، دنغر، اوبااسہم، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

  وچےم ۔رفاتی ےہ ہک وہیدویں یک اکی امجتع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت

اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، دنغر، اوبااسہم، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 دالخ وہےن ےس لبق( ااجزت انیل۔)

 آداب اک ایبؿ :   باب

 دالخ وہےن ےس لبق( ااجزت انیل۔)

     587    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، یزیسبً ہاروٌ، زاؤز بً ابی ہيس، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 ًُ ثََيا َیزٔیُس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌَّ أَبَا ُموَسي َحسَّ َ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أ ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ ًُ أَبٔی صِٔيٕس  ٌَ أَىَِبأَىَا َزاُوزُ بِ َصاُرو

اَل اِسَتأَِذىُِت  َٗ أَِرَسَل إَٔلِيطٔ ًَُنزُ َما َرزََّک  َٓ  َٖ َٓاِنرَصَ ٌِ َلُط  َلِه یُِؤَذ َٓ ًَلَی ًَُنَز ثَََلثّا   ٌَ ٌَ الَّٔذی أََمَزىَا بٔطٔ أَلِستٔئَِذ  اِسَتأَِذ ا

َيا ٌِ ٌِ َلَيا َرَج ٌِ َلِه یُِؤَذ ٔ ٌَ َلَيا َزَخِلَيا َوإ ٔ ٌِ أُذ ٔ إ َٓ َه ثَََلثّا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َيٕة  َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَلَی َصَذا بٔبَيِّ اَل َلَتأِتَٔيىِّي  َ٘ َٓ اَل  َٗ

َيا َٓ ِؤمطٔ  َٗ َتَی َمِحلَٔص  أ َٓ  ًَّ َل ٌَ ِٓ َ َّی َسبٔيَلطُ أَِو َْل َدل َٓ َظضُٔسوا َلطُ  َٓ  َطَسصُِه 

اوبرکب، سیدینب اہرفؿ، داؤد نب ایب دنہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس 

 اعتٰیل ہنع ےن ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نیت ابر ااجزت بلط یک رضحت رمع ریض اہلل

ااجزت ہن دی )وجاب یہ ہن دای( وت رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاسپ وہےئل رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ 

ےک اپس یسک وک اجیھب )افر وپاھچ ہک( آپ ویکں فاسپ وہےئ رفامےن ےگل ںیم ےن نیت ابر ااجزت بلط یک سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فآہل فملس ےن ںیمہ ارم رفامای ہک ارگ ااجزت لم اجےئ وت دالخ وہ اجںیئ افر ارگ ااجزت ہن ےلم وت فاسپ وہ اجںیئ۔ رضحت رمع ہیلع 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت اس دحثی اک ریمے اپس رضفر وبثت الؤ فرہن ںیم ہی رکفں اگ )رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ےئل ااسی رفامای فرہن رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وخد ہقث ےھت( انچہچن رضحت اوبومیس ارعشی ضحم اتدیک فاایتحط ےک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ وقؾ یک سلجم ںیم آےئ افر اںیہن مسق دی )ہک سج ےن ہی دحثی  ین وہ فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

ت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت وگایہ دی )ہک مہ ےن یھب ہی دحثی دختم ںیم وگایہ دے( ھچک ولوگں ےن رضح

  ین ےہ( بت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک وھچڑا ۔

 اوبرکب، سیدینب اہرفؿ، داؤد نب ایب دنہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 دالخ وہےن ےس لبق( ااجزت انیل۔)

     588    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ایوب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، واػل بً سائب، ابی سورہ، حرضت ابو :  راوی

ًِ أَ  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًِ َوأػٔل بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ًَ بٔی َسِوَرَة 

َنا َٓ ََلُو  ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َصَذا الشَّ اَل  َٗ اَل یََتکَلَُّه الزَُّجُل َتِشبٔيَحّة َوَتِٜبٔيَرّة َوَتِحنٔيَسّة  اِْلَِنَؼارٔیِّ  َٗ  ٌُ أَلِستٔئَِذا

ٌُ أَصَِل اِلبَِئت  ٔ  َویَتََيِحَيُح َویُِؤذ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، فالص نب اسبئ، ایب وسرہ، رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ 

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ وت ںیمہ ولعمؾ وہایگ۔ ااجزت ےسیک بلط یک اجےئ ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رعض ایک 

ِ ےہک افر اھکنھکرے افر الہ اخہن وک اینپ آدم ےس ابربخ
َ
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  رک دے ۔فملس ےن رفامای رمد 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، فالص نب اسبئ، ایب وسرہ، رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 دالخ وہےن ےس لبق( ااجزت انیل۔)

     589    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوبرک بً ًياغ، مِيرہ، حارث، ًبساهَّلل بً ىطی، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

 ًَ ًِ اِلَحارٔٔث  ًَ ًِ ُمِٔيَرَة  ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ اَل کَا َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًٔ ىَُطٓیٕ  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ

َُِٜٓيُت  ٌٔ ُمِسَخْل بٔاللَِّئل َوُمِسَخْل بٔاليََّضارٔ  َه ُمِسَخََل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ِّی یٔی ٔم إَٔذا أََتِيُتُط َوصَُو ُيَؼل

 یَتََيِحَيُح یٔی

 نب ایعش، ریغمہ، احرث، دبعاہلل نب یجن، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب

فآہل فملس یک دختم ںیم )رھگ( احرضی ےک ےئل ریمے ےئل دف فتق رقمر ےھت اکی رات ںیم اکی دؿ ںیم بج یھب ںیم آات افر 



 

 

 رپ( آپ اھکنھکر دےتی ۔ آپ امنز ںیم وغشمؽ وہےت وت )ریمے ااجزت بلط رکےن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب ایعش، ریغمہ، احرث، دبعاہلل نب یجن، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ۔دالخ وہےن ےس لبق( ااجزت انیل)

     590    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، طٌبہ، محنس بً ميٜسر، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ اِلُنيِ  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ًَلَی الئَّييِّ َػل اَل اِسَتأَِذىُِت  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ َٜسٔرٔ 

َه أَىَا أَىَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ِلُت أَىَا  ُ٘ َٓ ًِ َصَذا  اَل َم َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  اهَّللُ 

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل 

 ااجزت بلط یک وت رفامای وکؿ ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم۔ اس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ںیم )ایک ےہ انؾ ول( ۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل :  رافی

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

  

 رمد ےس انہک ہک حبص یسیک یک ؟

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےس انہک ہک حبص یسیک یک ؟



 

 

     591    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 برک، ًيسٰي بً یوىص، ًبساهَّلل بً مشله، ًبسالزحنً بً سابم، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابو :  راوی

ًٔ َسابٕٔم  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٕ  َحسَّ ِي َٛ ُِٗلُت  اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ

ِس َس٘امّٔی أَِػَبِحَت  ٌُ ًِ َرُجٕل َلِه ُيِؼبِٔح َػائّٔنا َوَلِه َي ٕ ٔم اَل بَٔديِر َٗ  یَا َرُسوَل اهَّللٔ 

اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب ملسم، دبعارلنمح نب اسطب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک 

تی ےہ۔ اس رمد ےس رتہب وہں سج ےن رفزہ یک احتل ںیم حبص ںیہن یک افر ہن یہ امیبر یک اے اہلل ےک روسؽ ! حبص یسیک یک؟ رفامای ریخ

 ایعدت یک ۔

 اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب ملسم، دبعارلنمح نب اسطب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےس انہک ہک حبص یسیک یک ؟

     592    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابواسحٙ ہزوی ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً ابی حاته، ًبساهَّلل بً ًثناٌ بً اسحٙ بً سٌس بً ابی وٗاؾ، مالک بً  :  راوی

 واسيس ساًسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہحنزہ بً حرضت اب

 ٌَ ًُ ًُِثَنا ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًٔ َحاتٕٔه َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ َٙ اِلَضَزؤیُّ إٔبَِزاصٔيُه بِ ثََيا أَبُو إِٔسَح إؾ  َحسَّ َّٗ ًٔ أَبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًٔ َس َٙ بِ ًٔ إِٔسَح بِ

ًُ َحِنزَةَ  ِّی َمالُٔک بِ ی أَبُو أُم ثَىٔي َجسِّ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ أًٔسیِّ  ٔ أَبٔی أَُسِيٕس الشَّ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ أًٔسیُّ  ًٔ أَبٔی أَُسِيٕس الشَّ بِ

َليِ  ًَ ََلُو  اَل الشَّ َ٘ َٓ َلِيضِٔه  ًَ لٔٔب َوَزَخَل  ِبٔس اِلُنلَّ ًَ  ًٔ بَّأض بِ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه لِٔل َّی اهَّللُ  ًََليِ اهَّللٔ َػل الُوا َو َٗ ََلُو َوَرِحَنُة ُِٜه  َک الشَّ

َيا یَ  َٕ أَِػَبِحَت بٔأَبٔيَيا َوأُمِّ َِٜي َٓ ٕ ىَِحَنُس اهَّللَ  الُوا بَٔديِر َٗ َٕ أَِػَبِحُتِه  ِي َٛ اَل  َٗ ٕ اهَّللٔ َوبََزکَاتُُط  اَل أَِػَبِحُت بَٔديِر َٗ ا َرُسوَل اهَّللٔ 



 

 

 أَِحَنُس اهَّللَ 

، دبعاہلل نب امثعؿ نب ااحسؼ نب دعس نب ایب فاقص، امکل نب زمحہ نب رضحت اوبادیس اوب ااحسؼ رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب ایب احمت

اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ابعس نب دبعابلطمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 
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یک ؟ رعض ایک ریختی ےس مہ اہلل یک رعتفی رکےت ںیہ اے اہلل ےک روسؽ۔ امہرے امں ابپ آپ رپ دفا وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

ِ
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح
ْ ل

  ںیم ےن یھب ریختی ےس حبص یک ۔فآہل فملس ےن ےسیک حبص یک ! رفامای ا

اوبا،قح رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب ایب احمت، دبعاہلل نب امثعؿ نب ا،قح نب دعس نب ایب فاقص، امکل نب زمحہ نب رضحت  :  رافی

 اوبادیس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 بج اہمترے اپس یسک وقؾ اک زعمز صخش آےئ وت اس اک ارکاؾ رکف۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 بج اہمترے اپس یسک وقؾ اک زعمز صخش آےئ وت اس اک ارکاؾ رکف۔

     593    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابً ًحَلٌ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً ػباح، سٌيس بً مشلنہ،  :  راوی

ًٔ ًَُنزَ  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًُ َمِشَلَنَة  ٌٔيُس بِ بَّأح أَىَِبأَىَا َس ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ِه ََکٔ  ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا أََتا ُموظُ اهَّللُ  أََِکٔ َٓ ِووٕ  َٗ  یُه 

 دمحمنب ابصح، دیعس نب ہملسم، انب الجعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای بج اہمترے اپس یسک وقؾ اک زعمز صخش آےئ وت ااکس ازعاز رکف۔



 

 

 انب الجعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب ابصح، دیعس نب ہملسم،  :  رافی

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

  

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی۔

     594    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، سلامیٌ تيیم، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ َم  ًِ أَىَٔص بِ ًَ َِّيیٔمِّ  ٌَ الت ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََل َحسَّ اَل  َٗ ٌٔ ًٔيَِس الٕٔک  َص َرُجََل

َٓ٘ٔيَل یَا َرُسوَل   َ ََ ِْ ِت ا َت َوَلِه ُيَظنِّ َت أََحَسصَُنا أَِو َسنَّ َظنَّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔ  الئَّييِّ َػل ًََلَص ًِٔيَسَک َرُجََل اهَّللٔ 

ٌَّ َصَذا َحنَٔس  ٔ اَل إ َ٘ َٓ  َ ََ ِْ ِت ا تَّ أََحَسصَُنا َوَلِه ُتَظنِّ َظنَّ ٌَّ َصَذا َلِه یَِحَنِس اهَّللَ َٓ ٔ  اهَّللَ َوإ

ہل اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

ُ اہک( افر دفرسے 
َ
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َ
َمُک
چ

ْ
وک وجاب ہن دای رعض ایک ایگ اے اہلل ےک فملس دف رمدفں وک کنیھچ آیئ آپ ےن اکی وک وجاب دای )ت َ 
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 روسؽ ! آپ ےن اؿ ںیم ےس اکی وک وجاب دای افر دفرسے وک وجاب ہن دای )ایکس ایک فہج ےہ ؟( رفامای اس ےن اہلل یک دمح یک )ا

 اہک( افر دفرسے ےن اہلل یک دمح ںیہن یک۔

 ؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امیلس :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی۔

     595    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً محنس، وٛيٍ، ًرکمہ بً ًنار، ایاض بً حرضت سلنہ بً اٛوَ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًلی :  راوی

 َٔ َو ِٛ َ ًٔ اِْل ًٔ َسَلَنَة بِ ًِ إٔیَأض بِ ًَ إر  ًَنَّ  ًٔ َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  

َّی اهَّللُ  وْو َػل ُٛ ِ ُضَو َمز َٓ َنا َزاَز  َٓ اكُٔص ثَََلثّا  ٌَ ُت اِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه يَُظنَّ   

یلع نب دمحم، فعیک، رکعہم نب امعر، اایس نب رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  افر اس ےک دعب یھب کنیھچ آےئ وت اےس زاکؾ ےہ ۔فملس ےن رفامای ےنکنیھچ فاےل وک نیت ابر وجاب دای اجےئ

 یلع نب دمحم، فعیک، رکعہم نب امعر، اایس نب رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ے فاےل وک وجاب دانی۔
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 آداب اک ایبؿ :   ابب
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     596    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، ابً ابی ليلٰی ًيسٰي ، ًبسالزحنً بً ابی ليلٰی، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ًٔيَسي بِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  أَبٔی  َة َحسَّ

ِل اِلحَ  ُ٘ ِلَي َٓ ِه  ُٛ ًََلَص أََحُس َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ًِ َحِوَلطُ َلِيلَی  َلِيطٔ َم ًَ ِنُس ِهَّلِل َوِليَرُزَّ 



 

 

َلِيضِٔه یَِضٔسیُُٜه اهَّللُ َوُيِؼلُٔح بَاَلُِٜه  ًَ  َیزَِحُنَک اهَّللُ َوِليَرُزَّ 

یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب ایب ٰیلیل ٰیسیع ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

َ
ْ
ِ انہک اچےئہ افر اپس فاولں وک وجاب ںیم ت َ 

َ
ْذ ُ لِِلّ
َم
ح
ْ ل
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ہلل ںیہمت راہ راتس رپ رےھک افر انہک اچےئہ۔ رھپ ےنکنیھچ فاےل وک اچےئہ ہک فہ اؿ وک وجاب ںیم ےہک۔ 

 اہمترے امؽ وک درتس رفامےئ( ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب ایب ٰیلیل ٰیسیع ، دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

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

  

 رمد اےنپ نیشنمہ اک ازعاز رکے ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رمد اےنپ نیشنمہ اک ازعاز رکے ۔

     597    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابی یحٌٰي كویل، زیس ًیم، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَلٔیُّ  ثََيا  َ  َحسَّ ًِ أ ًَ  ِّ یمِّ ٌَ ًِ َزیِٕس اِل ًَ ٔة  َٓ ًِ أَصُِل اِلُٜو ؤیٔل َرُجْل ٔم ًِ أَبٔی َیِحٌَي اللَّ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک بِ ىَٔص بِ

ِٖ َوِجضَ  َنطُ َلِه َيرِصٔ کَلَّ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َلقَٔی الزَُّجَل  َّی اهَّللُ  ٌَ الئَّييُّ َػل اَل کَا ُٖ َوإَٔذا َٗ ٌَ صَُو الَّٔذی یَِيرَصٔ َّي یَُٜو ًَِيطُ َحً طُ 

بَتَِيطٔ جَ  ِٛ ّما بٔزُ سِّ َ٘ ٌَ صَُو الَّٔذی َیِيزًَُٔضا َوَلِه یَُز ُمَت َّي یَُٜو ٔ َحً ًِ یَٔسظ َِ یََسُظ ٔم ٔ َحُط َلِه یَِيز َٓ مُّ َػا َٗ  لٔيّشا َلطُ 

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یلع نب دمحم، فعیک، ایب ٰییحی وطلی، زدی یمع، رضحت اسن نب 

 اونر اس یک رطػ ےس ہن ریھپےت )ایکس رطػ وتمہج رےتہ( اہیں کت ہک فہ فاسپ وہ 

ے

یسک رمد ےس ےتلم افر وگتفگ رفامےت وت اانپ ہرہئ

ےت وت اانپ اہھت اس ےک اہھت ےس اگل ہن رکےت اہیں اجےئ )افر اانپ ہرہہ دفرسی رطػ ریھپےل( افر بج آپ یسک رمد ےس اصمہحف رک



 

 

 کت ہک فہ اانپ اہھت اگل رکے افر یھبک ہن داھکی ایگ ہک آپ ےن یسک نیشنمہ ےک اسےنم اپؤں الیھپےئ وہں ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایب ٰییحی وطلی، زدی یمع، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وج یسک تسشن ےس اےھٹ رھپ فاسپ آےئ وت فہ اس تسشن اک زایدہ ادقار ےہ ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وج یسک تسشن ےس اےھٹ رھپ فاسپ آےئ وت فہ اس تسشن اک زایدہ ادقار ےہ ۔

     598    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزوبً رآٍ، جزیز، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ا ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح  ًِ ُسَضِئل بِ ًَ ثََيا َجزٔیْز  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  َّی اهَّللُ َحسَّ اَل  لئَّييِّ َػل َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

ُّٙ بٔطٔ  ُضَو أََح َٓ  ٍَ ًِ َمِحلٔٔشطٔ ثُهَّ َرَج ًَ ِه  ُٛ اَو أََحُس َٗ  إَٔذا 

رمعفنب راعف، رجری، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

  رھپ فاسپ آےئ وت فیہ اس تسشن اک زایدہ ادقار ےہ ۔بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ تسشن ےس اےھٹ

 رمعفنب راعف، رجری، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ذعر رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ان۔ذعر رک

     599    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابً جزیح، ابً ميياء، جوذاٌ، زورسی سيس محنس بً اسناًيل، وٛيٍ، سٔياٌ،  :  راوی

 ابً جزیخ، ًباض بً ًبسالزحنً، حرضت جوذاٌ

ثََيا َو  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ  ٌَ ًِ ُجوَزا ًَ ًٔ ٔميَياَئ  ًِ ابِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ٛٔي

َلِيطٔ ٔمِثُل َخٔليَئةٔ  ًَ  ٌَ َبِلَضا کَا ِ٘ َلِه َي َٓ ٔذَرةٕ  ٌِ ٔیَی أَخٔيطٔ بَٔن ًَِتَذَر إ ًِ ا َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُس  َػاحٔٔب َمِٜٕص َحسَّ َػل ثََيا ُمَحنَّ

ًُ مٔ  ًٔ صَُو ابِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ بَّأض بِ ٌَ ًِ اِل ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ًِ بِ ًَ  ٌَ ًِ ُجوَزا ًَ يَياَئ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ٔمِثَلطُ  َّی اهَّللُ   الئَّييِّ َػل

انب انیمء، وجذاؿ، دفرسی دنس دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، انب رججی، ابعس نب  یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب رجحی،

دبعارلنمح، رضحت وجذاؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اےنپ اھبیئ ےس ذعمرت رکے افر فہ 

ےک ربارب انگہ وہاگ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ ذعمرت وبقؽ )رک ےک اعمػ( ہن رکے۔ وت اس وک وصحمؽ ےنیل فاےل یک اطخء 

 رمفی ےہ ۔

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، انب رجحی، انب انیمء، وجذاؿ، دفرسی دنس دمحم نب اامسلیع، فعیک، ایفسؿ، انب رججی، ابعس نب  :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت وجذاؿ

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

  

 زماح رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 زماح رکان۔



 

 

     600    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک، وٛيٍ، زمٌہ بً ػالح، زہزی، وہب بً ًبس زمٌہ، او سلنہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، زمٌہ بً ػالح،  :  راوی

 بً زمٌہ، او النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہزہزی، ًبساهَّلل بً وہب 

ةَ  ٌَ ًٔ َزِم ِبٔس بِ ًَ  ًٔ ًِ َوصِٔب بِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًٔ َػالٕٔح  َة بِ ٌَ ًِ َزِم ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أُوِّ َسَلَنَة ح و َحسَّ ًَلٔیُّ  ًَ ثََيا  َحسَّ

 ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ اَلِت  بِ َٗ ًِ أُوِّ َسَلَنَة  ًَ َة  ٌَ ًٔ َزِم ًٔ َوصِٔب بِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ َػالٕٔح  ُة بِ ٌَ ثََيا َزِم َد َحسَّ َ ََ

امِیَ  ٌَ ُط نُ ٌَ ٕ َوَم او ٌَ َلِيطٔ َوَسلََّه بٔ ًَ َّی اهَّللُ  ِبَل َمِؤت الئَّييِّ َػل َٗ ی  ٔیَی برُِصَ ٕ إ َمَلَة َوکَاىَا أَبُو برَِکٕ فٔی تَٔحاَرة ًُ رَحِ ٌُ َوُسَویِبُٔم بِ

ا َٗ ِنىٔي  ٌٔ ِ ٌَ أَك امِیَ ٌَ اَل لٔيُ َ٘ َٓ ٌَ ُسَویِبُٔم َرُجَّل َمزَّاّحا  ٔ َوکَا ًَلَی الزَّاز  ٌُ امِیَ ٌَ ٌَ نُ اَل َطضَٔسا بَِسّرا َوکَا َٗ َّي َیحٔيَئ أَبُو برَِکٕ  َل َحً

اَل  َ٘ َٓ ِووٕ  َ٘ َنزُّوا بٔ َٓ اَل  َٗ ِّ َََٓلُُٔيَويََّک  ٔن ائْٔل َلُِٜه إ َٗ ْو َوصَُو  ًَِبْس َلطُ َِکَ َّطُ  اَل إٔى َٗ ِه  ٌَ الُوا َن َٗ ِبّسا یٔی  ًَ ٌَ ٔمىِّي  ی َلُضِه ُسَویِبْٔم َتِظتَرُو

الُوا ََل بَِل  َٗ ًَِبٔسی  ًَلَیَّ  ٔشُسوا  ِٔ ََل ُت َٓ ُتُنوُظ  ِٛ اَلَة َتَز َ٘ ٔ اِلَن اَل َلُِٜه َصٔذظ َٗ ِيُتِه إَٔذا  ُٛ  ٌِ ٔ إ َٓ َٓاِطتََرِوُظ ٔمِيطُ َنِظ رُحٌّ  تَرٔیطٔ ٔمِيَک 

ٌَّ َصَذا َيِشَتِضزُٔئ  ٔ ٌُ إ امِیَ ٌَ اَل نُ َ٘ َٓ وا فٔی ًُيُ٘ٔطٔ ًَٔناَمّة أَِو َحِبَّل  ٌُ َوَؿ َٓ ََلئَٔؽ ثُهَّ أََتِوُظ  َٗ ِْشٔ  ٌَ الُوا  بٔ َ٘ َٓ ِبٕس  ٌَ ِّی رُحٌّ َلِشُت بٔ ٔن بُِٜٔه َوإ

 َٓ وا بٔطٔ  ُ٘ َٓاىَِلَل ِس أَِخبََرىَا َخبََرَک  اَٗ َٗ  ٌَ امِیَ ٌَ ََلئَٔؽ َوأََخَذ نُ َ٘ َلِيضِٔه اِل ًَ ِوَو َوَرزَّ  َ٘ ٍَ اِل َب اتَّ َٓ اَل  َٗ أَِخبَرُوُظ بَٔذلَٔک  َٓ َل َحاَئ أَبُو برَِکٕ 

 ًَ َّی اهَّللُ  ٔحَک الئَّييُّ َػل ـَ َٓ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوأَِخبَرُوُظ  َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل ٔسُموا  َٗ ا  َلنَّ َه َوأَِػَحابُطُ ٔمِيُط َحِوَّل لَ َٓ  ِيطٔ َوَسلَّ

اوبرکب، فعیک، زہعم نب اصحل، زرہی، فبہ نب دبع زہعم، اؾ ہملس، یلع نب دمحم، فعیک، زہعم نب اصحل، زرہی، دبعاہلل نب فبہ نب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زہعم، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ن ط نب رحہلم یھب ےھت ہی دفونں 
ےک ااقتنؽ ےس اکی اسؽ لبق رغبض اجترت رصبٰی ےئگ آپ ےک اسھت رضحت امیعنؿ افر وسن

 ن ط یک تعیبط ںیم زماح تہب اھت اوہنں ےن امیعنؿ ےس اہک
 رضحات دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت امیعنؿ ےک ذہم زاد )وتہش( اھت افر وسن

 ن ط ےن اہک ہک ااھچ )ےھجم اھکان ںیہن دای( وت ںیم ںیہمت
 رپاشیؿ ہک ےھجم اھکان الھکؤ ےنہک ےگل رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک آےن دف وسن

 ن ط ےن )اگل وہ رک( اؿ ےس اہک مت ھجم ےس ریما اکی الغؾ رخدیےت وہ؟ ےنہک ےگل 
رکفں اگ )رہتس ںیم( اکی امجتع ےس زگر وہا وت وسن

فر فہ ابوتین ےہ فہ ںیہمت اتہک رےہ اگ ہک ںیم آزاد وہں ارگ مت ایکس ابوتں ںیم آرک اےس وھچڑ دف ےگ وت ریمے الغؾ وک رخاب تم رض

 ن ط ےس رخدی ایل رھپ امیعنؿ ےک اپس 
رکف ےنہک ےگل ںیہن مہ آپ ےس رخدی ےت ںیہ۔ ارغلض اوہنں ےن دس افوٹنں ےک وعض الغؾ وسن

ریس ابدنےنھ ےگل امیعنؿ ےن اہک ہک ہی اہمترے اسھت ذماؼ رک رےہ ںیہ ںیم آزاد وہں الغؾ ںیہن وہں  آےئ افر رگدؿ ںیم امعہم ای



 

 

ےنہک ےگل اس ےن ںیمہ ہی ابت ئاتدی ؟یھ فہ ولگ امیعنؿ وک ےل رک ےلچ ےئگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت ولوگں ےن 

افر اؿ وک افٹن فاسپ رک ےک امیعنؿ وک الےئ۔ بج فاسپ یبن یلص اہلل ہیلع  اںیہن بس امرجا ایبؿ ایک آپ اس امجتع ےک ےھچیپ ےئگ

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ وک ہی فاہعق انسای وت آپ سنہ دےیئ افر آپ ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب اسؽ رھب 

 کت اس فاہعق رپ ےتسنہ رےہ ۔

، فبہ نب دبع زہعم، اؾ ہملس، یلع نب دمحم، فعیک، زہعم نب اصحل، زرہی، دبعاہلل نب اوبرکب، فعیک، زہعم نب اصحل، زرہی :  رافی

 فبہ نب زہعم، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ۔زماح رکان

     601    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، طٌبہ، ابی تياح، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ُت أَىََص  ٌِ اَل َسنٔ َٗ احٔ  َّيَّ ًِ أَبٔی الت ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی َحسَّ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي بِ

 ٔ اَل َوٛ َٗ يِرُ  َِ َل اليُّ ٌَ َٓ ٕ َما  ٕ یَا أَبَا ًَُنيِر وَل ْٔلَٕر یٔی َػِٔير ُ٘ َّي َي ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَُدالُٔلَيا َحً ُب بٔطٔ اهَّللُ  ٌَ ٌَ یَِل ىٔي كَيِّرا کَا ٌِ ٍْ َي  ي

اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، ایب ایتح، رضحت 

اسھت لھگ رک رےتہ )افر زماح یھب رکےت( یھبک ریمے وھچےٹ اھبیئ ےس رفامےت اے اوبریمع ایک وہا ریغن؟ فعیک رفامےت ںیہ ہک ریغن 

 اکی رپدنہ اھت سج ےس اوبریمع الیھک رکےت ےھت۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ہبعش، ایب ایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 دیفس ابؽ اڑیھکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ابؽ اڑیھکان۔

     602    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسہ بً سلامیٌ، محنس بً اسحٙ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ِنزٔو بِ  ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ  ًٔ َحسَّ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِيٕب  ٌَ ُط

 ًٔ اَل صَُو ىُوُر اِلُنِؤٔم َٗ ِئب َو ٕٔ الظَّ ًِ ىَِت ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیفس ابؽ اڑیھک ےن ےس عنم رفامای افر اراشد رفامای ہی ومنم اک ونر ےہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحم نب ا،قح، رضحت دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ھچک اسہی افر ھچک دوھپ ںیم انھٹیب ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ھچک اسہی افر ھچک دوھپ ںیم انھٹیب ۔

     603    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ی مييب، حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، زیس بً حباب ، اب :  راوی

 ًِ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔی اِلُنئئب  ًَ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل  أَبٔيطٔ أَ



 

 

َس بَيَِن الوِّ  ٌَ ِ٘ ٌِ يُ َه ىََهی أَ ِنٔص َوَسلَّ  لِّ َوالظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب ، ایب بینم، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 دوھپ افر اسےئ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےس عنم رفامای۔

 اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب ، ایب بینم، رضحت ربدیہ ریض اہلل  :  رافی

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

  

 افدنےھ ہنم ےنٹیل یس اممتعن ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 افدنےھ ہنم ےنٹیل یس اممتعن ۔

     604    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ػباح، وليس بً مشله، اوزاعی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ٗيص بً حرضت كدٔة ُٔاری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ محنسبً :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ًُ ُمِشلٕٔه  ثََيا اِلَولٔيُس بِ بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  

َه ىَائّٔنا فٔی اِلَنِشحٔسٔ كٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل أََػابَىٔي َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ارٔیِّ  َٔ َة اِلِٔ َٔ ىٔي بٔزِٔجلٔطٔ  ِد ـَ َٛ
َ ََ ًَلَی بَِلىٔي 

َضا اهَّللُ  ـُ صَُضا اهَّللُ أَِو یُِبِٔ ٔ ىَِوَمْة یرَِکَ اَل َما َلَک َولَٔضَذا اليَِّوؤ صَٔذظ َٗ  َو

 افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

فة

 

خ
ط
دمحمنب ابصح، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ،سی نب رضحت 

وسےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم دجسم ںیم ٹیپ ےک لب وسات وہا اپای وت اےنپ اپؤں ےس ےھجم الہای افر رفامای مت اس رطح ویکں وسےت وہ ہی 

 اک فہ ادناز ےہ وج اہلل وک دنسپ ںیہن ای رفامای ہک سج ےس اہلل اعتیل انراض وہےت ںیہ ۔

 افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

فة

 

خ
ط
 دمحمنب ابصح، فدیل نب ملسم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، ،سی نب رضحت 



 

 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 افدنےھ ہنم ےنٹیل یس اممتعن ۔

     605    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب، اسناًيل بً ًبيساهَّلل ، محنسبً نٌيه بً ًبسهَّلل محنز، ابً كدٔہ ُٔاری، ابوذر  :  راوی

 ًيہ رضي اهَّلل تٌایٰی 

ِئه  ٌَ ًُ نُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔيطٔ  َحسَّ ًَ  ٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِلُنِحنٔز  ًٔ بِ

اَل َمزَّ بَٔی الئَّييُّ  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ ارٔیِّ  َٔ َة اِلِٔ َٔ ًٔ كِٔد ًِ ابِ ىٔي بٔزِٔجلٔطٔ ًَ ـَ َٛ
َ ََ ًَلَی بَِلىٔي   ٍْ ٔ َلح ـِ َلِيطٔ َوَسلََّه َوأَىَا ُم ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ُة أَصِٔل اليَّارٔ  ٌَ ٔ ٔؿِح ََّنا صَٔذظ اَل یَا ُجَيِئسُب إٔى َٗ  َو

فہ افغری، اوبذر ریض اہلل

 

خ
ط

ر ، انب 
 م
ح
م

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی وقعیب نب دیمح نب اکبس، اامسلیع نب دیبع اہلل ، دمحمنب میعن نب دبعہلل 

ےہ ہک آرضحنت ھجم رپ زگرے افر ںیم ھٹیپ ےک لب ڑپا وہا اھت آپ ےن الت ےس ھجم وک امرا افر رفامای اے بدنب )ہی انؾ اوبذر اک افر 

ب نب ضعب وخسنں ںیم دینجب ےہ فہ ریغصت ےہ( بدنب یک تقفش افر رہمابین ےئلیک ہی وت وسان دفزخ فاولں اک ےہ۔ ایکس دنس ںیم وقعی

 دیمح فلتخم ہیف ےہ ۔

فہ افغری، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

خ
ط

ر ، انب 
 م
ح
م

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، اامسلیع نب دیبعاہلل ، دمحمنب میعن نب دبعہلل 

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

  

 ؿآداب اک ایب :   ابب

 افدنےھ ہنم ےنٹیل یس اممتعن ۔



 

 

     606    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب، سلنہ بً رجاء، وليس بً جنيل زمظقی، ٗاسه بً ًبسالزحنً، حرضت ابوامامہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ کَا ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًَ َحسَّ أسَه بِ َ٘ ٍَ اِل َّطُ َسنٔ َمِظقٔیِّ أَى ًٔ َجنٔيٕل السِّ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ًُ َرَجإئ  ثََيا َسَلَنُة بِ ٔسٕب َحسَّ

 ٔ ًَلَی َرُجٕل ىَائ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َمزَّ الئَّييُّ َػل َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ ُث  ًٔ یَُحسِّ ِبٔس الزَِّحَن ًَلَی َوِجضٔطٔ  ٕه فٔی اِلَنِشحٔسٔ ًَ ُمِيَبٔلٕح 

ْة  ََّضا ىَِوَمْة َجَضيَّنٔيَّ إٔى َٓ ِس  ٌُ ِٗ ُِٗه َوا اَل  َٗ بَُط بٔزِٔجلٔطٔ َو رَضَ َٓ 

وقعیب نب دیمح نب اکبس، ہملس نب راجء، فدیل نب لیمج دیقشم، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 فملس اکی صخش رپ ےس رذرے وج افدنےھ ہنم دجسم ںیم وس راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامای اھٹ رک ھٹیب ہی دفزویخں اک وسان ےہ )اس یک دنس ںیم فدیل نب لیمج افر ہملس نب راج افر وقعیب نب دیمح بس فلتخم ہیف 

 ںیہ( ۔

 ، فدیل نب لیمج دیقشم، اقمس نب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب نب دیمح نب اکبس، ہملس نب راجء :  رافی

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

  

 ملع وجنؾ انھکیس شیک ےہ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ملع وجنؾ انھکیس شیک ےہ۔

     607    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک، یحٌٰي بً سٌيس، ًبيساهَّلل بً اخيص، وليس بً ًبساهَّلل، ًبساهَّلل، یوسٕ بً ماہک، ابً ًباض رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ



 

 

 ًَ ًٔ اِْلَِخَئص  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َماَصَک  َٕ بِ ًِ یُوُس ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ ًِ اِلَولٔيسٔ بِ

تََبَص  ِٗ ًِ اليُُّحوؤ ا تََبَص ًِٔلّنا ٔم ِٗ ًِ ا َلِيطٔ َوَسلََّه َم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ِْحٔ َزاَز  ابِ ًِ الشِّ َبّة ٔم ٌِ ُط

 َما َزازَ 

 اہلل نب او ،، فدیل نب دبع اہلل، دبع اہلل، ویفس نب اما ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب، ٰییحی نب دیعس، دیبع

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ملع وجنؾ ںیم ےس ھچک احلص ایک اس ےن رحس اک اکی ہبعش احلص ایک اب انتج زایدہ 

 احلص ایک۔ احلص رکے ا ان یہ وگای رحس زایدہ

 اوبرکب، ٰییحی نب دیعس، دیبعاہلل نب او ،، فدیل نب دبعاہلل، دبعاہلل، ویفس نب اما ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وہا وک ربا ےنہک یک اممتعن ۔

 داب اک ایبؿآ :   ابب

 وہا وک ربا ےنہک یک اممتعن ۔

     608    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، یحٌٰي بً سٌيس، اوزاعی، زہزی، ثابت زرقی، ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ اِْلَِوَز  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ثََيا ثَابْٔت الزَُّرقٔیُّ  ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ اعٔیِّ 

َذأب َو  ٌَ ِتٔی بٔالزَِّحَنةٔ َواِل ًِ َرِوحٔ اهَّللٔ َتأ ََّضا ٔم إٔى َٓ َه ََل ُتُشبُّوا الزِّیَح  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َسلُوا اهَّلَل مٔ َػل ٜٔ ذُوا َل وَّ ٌَ ًِ َخيِرَٔصا َوَت

صَا ًِ َشِّ  بٔاهَّللٔ ٔم

اوبرکب، ٰییحی نب دیعس، افزایع، زرہی، اثتب زریق، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فر ذعاب یھب الیت ےہ۔ اہتبل اہلل لج الجہل ےن رفامای تم ربا وہک وہا وک فہ اہلل یک ر تم ےس ےہ۔ فہ اہلل یک ر تم ےل رک آیت ےہ ا



 

 

 ےس وہا یک الھبیئ اموگن افر ایکس ربایئ ےس انپہ اچوہ۔

 اوبرکب، ٰییحی نب دیعس، افزایع، زرہی، اثتب زریق، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وکےسن انؾ اہلل اعتیل وک دنسپ ںیہ ؟

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وکےسن انؾ اہلل اعتیل وک دنسپ ںیہ ؟

     609    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، خالس بً مدلس، ًنزی، ىآٍ، ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٕ  ًَلَ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َنزٔیُّ  ٌُ ثََيا اِل ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ اَل  َحسَّ َٗ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

 ًٔ ِبُس الزَِّحَن ًَ ِبُس اهَّللٔ َو ًَ َّ َوَجلَّ  ًَز ٔیَی اهَّللٔ   أََحبُّ اِْلَِسَنأئ إ

ی، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہب افر اوبرکب، اخدل نب دلخم، رمع

 زایدہ دنسپ انومں ںیم ےس اہلل اعتیل ےک زندکی ہی انؾ ںیہ دبعاہلل افر دبعارلنمح ۔

 اوبرکب، اخدل نب دلخم، رمعی، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اندنسپدیہ انؾ

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اندنسپدیہ انؾ

     610    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہنرص بً ًلی، سٔياٌ ، ابی زبير، جابز، حرضت ًنز بً خلا :  راوی

ًِ ًَُنزَ  ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ أب  ًٔ اِلَدلَّ بِ

ٌِ َطاَئ اهَّللُ  ٔ ًِ ًِٔظُت إ ٔ َه َلئ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍْ َوَيَشاْر َػل ٔ َِٓلُح َوىَآ ٌِ ُيَشیمَّ َربَاْح َوىَحٔيْح َوأَ َ   َْلَىَِضيَنَّ أ

رصن نب یلع، ایفسؿ ، ایب زریب، اجرب، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 حیجن ، احلف، انعف افر اسیر انؾ رےنھک ےس رضفر عنم رک دفں اگ۔رفامای ارگ ںیم زدنہ راہ وت ااشنء اہلل آدنئہ رابح ، 

 رصن نب یلع، ایفسؿ ، ایب زریب، اجرب، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 دیہ انؾاندنسپ

     611    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، مٌتنز بً سلامیٌ، رٛين، حرضت سنزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ًِ َسُنَزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ئِن  َٛ ًِ الزُّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َتنٔزُ بِ ٌِ ثََيا اِلُن ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌِ  َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ  ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ٍْ َوَربَاْح َوَيَشاْر  ٔ َلُح َوىَآ ِٓ َة أَِسَنإئ أَ ٌَ َيا أَِرَب َ٘ َ َرٗٔي  نَُشیمِّ

ای ہک مہ اےنپ اوبرکب، رمتعم نب امیلسؿ، رنیک، رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفام

 الغومں ےک انؾ اؿ اچر ںیم وکیئ رںیھک احلف انعف رابح افر اسیر ۔



 

 

 اوبرکب، رمتعم نب امیلسؿ، رنیک، رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اندنسپدیہ انؾ

     612    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ہاطه بً ٗاسه، ابوً٘يل، محالس بً سٌيس، طٌيي، حرضت مرسوٚ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَ٘ٔيٕل َحسَّ  ثََيا أَبُو  أسٔه َحسَّ َ٘ ًُ اِل ثََيا َصأطُه بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا ُمَحالُٔس بِ

ُت َرُسوَل اهَّللٔ ٌِ اَل ًَُنزُ َسنٔ َ٘ َٓ  َٔ ًُ اِْلَِجَس ُٚ بِ و ِلُت َمرِسُ ُ٘ َٓ ًِ أَىَِت  اَل َم َ٘ َٓ أب  ًَ اِلَدلَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َل٘ٔيُت ًَُنَز بِ َّی اهَّللُ   َػل

َُ َطِيَل  وُل اِْلَِجَس ُ٘ ٌْ َي  ا

اوبرکب، اہمش نب اقمس، اوبلیقع، اجمدل نب دیعس، یبعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دیسان رمع نب اطخب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت وپےنھچ ےگل مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک رسمفؼ نب ادجع۔ اس رپ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل 

 ای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ادجع اکی ناطیؿ اک انؾ ےہ ۔اعتٰیل ہنع ےن رفام

 اوبرکب، اہمش نب اقمس، اوبلیقع، اجمدل نب دیعس، یبعش، رضحت رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 انؾ دبانل۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ دبانل۔



 

 

     613    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ُيسر، طٌبہ، ًلاء بً ابی مينوٌ، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌَّ َزیَِيَب َحسَّ َ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ ًَ ُث  ٍٕ یَُحسِّ ٔ ُت أَبَا َرآ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ أَبٔی َمِيُنوىََة  ًََلأئ بِ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط

َه َزیَِيَب  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَصا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َشنَّ َٓ َشَضا  ِٔ ِّی َن َٓ٘ٔيَل َلَضا تُزَك ٌَ اِسُنَضا بَزََّة   کَا

، دنغر، ہبعش، اطعء نب ایب ومیمؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی ریض اہلل اوبرکب

وت وجاب اعتٰیل ہنع اک انؾ زبہ اھت )ااکس ینعم ےہ کین افر اصہحل( وت اؿ ےس اہک ایگ ہک آپ وخد یہ اینپ رعتفی رکیت ںیہ )ہک انؾ وپاھچ اجےئ 

  زبہ ینعی اصہحل( اےئلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکن انؾ زبنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریدھای۔ںیم یتہک ںیہ

 اوبرکب، دنغر، ہبعش، اطعء نب ایب ومیمؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ دبانل۔

     614    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، حشً بً موسٰي، حنازبً سلنہ، ًبيساهَّلل، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا اِلَحَش  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َنَز َحسَّ ٌُ ٔ ٌَّ ابَِيّة ل ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُموَسي َحسَّ ٌَ ًُ بِ کَا

َه َجنٔيَلةَ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَصا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َشنَّ َٓ ًَأػَيُة  اُل َلَضا  َ٘  ُي

، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اوبرکب، نسح نب ومیس، امحدنب ہملس

 رھک اعتٰیل ہنع یک اکی اصزبحادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک انؾ اعہیص )انرفامؿ( اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکن انؾ ہلیمج



 

 

 دای۔

 دنب ہملس، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، نسح نب ومٰیس، امح :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ دبانل۔

     615    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رک، یحٌٰي بً يٌلٰيابومحياة، ًبسالنلک بً ًنير، ابً اخی ًبساهَّلل بً سَلو، حرضت ًبساهَّلل بً سَلو رضي اهَّلل ابوب :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثَىٔي ابِ  ٕ َحسَّ ًٔ ًَُنيِر ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًِ ًَ  ٔ اة لَی أَبُو اِلُنَحيَّ ٌِ ًُ َي ثََيا یَِحٌَي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللَٔحسَّ ًِ ًُ أَخٔی  ًَ  ٕ ًٔ َسََلو  بِ

ِبَس اهَّللٔ ًَ َه َوَلِيَص اِسیٔم  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔسِمُت  َٗ اَل  َٗ ًٔ َسََلوٕ  ِبٔس اهَّللٔ بِ انٔی َرُسوُل ًَ َشنَّ َٓ ًَ َسََلوٕ   بِ

 ٕ ًَ َسََلو ًَِبَس اهَّللٔ بِ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

أة، دبعاکلمل نب ریمع، انب ایخ دبعاہلل نب السؾ، رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ اأوبَم 
ٰ
 غلت 
ُ
 ہک اوبرکب، ٰییحی نب 

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا اوستق ریما انؾ دبعاہلل نب السؾ ہن اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن ریما انؾ دبعاہلل نب السؾ رھک دای۔

أة، دبعاکلمل نب ریمع، انب ایخ دبعاہلل نب السؾ، رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی اأوبَم 
ٰ
 غلت 
ُ
 اوبرکب، ٰییحی نب 

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

  

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امس کرارک افر د تی دفونں اک و ک فتق ا رایر رکان۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امس کرارک افر د تی دفونں اک و ک فتق ا رایر رکان۔

     616    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ایوب، محنس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  اویر

ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕس  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أَبُو َحسَّ َٗ وُل  ُ٘ أَبَا صَُزیَِزَة َي

 َ٘ َٜيَِّوا بُِٜٔيَئًياِل ِوا بٔاِسیٔم َوََل َت َه َتَشنَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   أسٔه َػل

فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ی د تی تم ا رایر رکف۔ےن رفامای ریما انؾ ا رایر رکولنکیل ریم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اک امس کرارک افر د تی دفونں اک و ک فتق ا رایر رکان۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     617    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ابومٌاویہ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِنَ  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ٔع 

َٜيَِّوا بُِٜٔيَئًي ِوا بٔاِسیٔم َوََل َت  َتَشنَّ

فملس ےن رفامای ریما  اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 انؾ ا رایر رکول نکیل ریمی د تی تم ا رایر رکف۔

 اوبرکب، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امس کرارک افر د تی دفونں اک و ک فتق ا رایر رکان۔یبن 

     618    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالوہاب ث٘فی، حنيس، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَلَ  َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًِ حَُنِيٕس  ًَ فٔیُّ  َ٘ ِبُس اِلَوصَّأب الثَّ ًَ ثََيا  ِيطٔ َوَسلََّه َطِيَبَة َحسَّ

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  َت إَٔلِيطٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٔ َٓاِلَت أسٔه  َ٘ َياَزی َرُجْل َرُجَّل یَا أَبَا اِل َٓ  ٍٔ اَل بٔاِلَب٘ٔي َ٘ َٓ ًِئَک  ِّی َلِه أَ ٔن اَل إ َ٘ َٓ َه  طٔ َوَسلَّ

َٜيَِّوا بُِٜٔيَئًي ِوا بٔاِسیٔم َوََل َت َه َتَشنَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 فآہل فملس عیقب اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب یفقث، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

)دمہن ےک ربقاتسؿ( ںیم ےھت ہک یسک صخش ےن دفرسے وک آفاز دے رک اہک اے اوبااقلمس ! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایکس 

 رفامای رطػ وتمہج وہےئ۔ اس ےن رعض ایک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اکپرا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ریما انؾ ا رایر رک ےتک وہ نکیل ریمی د تی تم ا رایر رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاولاہب یفقث، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 د اک د تی ا رایر رکان۔افالد وہےن ےس لبق یہ رم



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 افالد وہےن ےس لبق یہ رمد اک د تی ا رایر رکان۔

     619    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

اهَّلل  ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً ابی بٜير، زہير بً محنس، ًبساهَّلل بً ً٘يل، حنزہ بً ػہيب حرضت ًنز رضي :  راوی

 تٌایٰی ًيہ ےن حرضت ػہيب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ  ًِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَصيِرُ بِ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ًُ أَبٔی ب ثََيا یَِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ

ٌَّ ًَُنزَ  ًٔ ُػَضِيٕب أَ َليِ  َحِنزََة بِ ًَ َّی اهَّللُ  يَّانٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٛ اَل  َٗ اَل لُٔؼَضِيٕب َما َلَک َتَِٜتىٔي بٔأَبٔی َیِحٌَي َوَلِيَص َلَک َوَلْس  طٔ َٗ

َبٔی یَِحٌَي َه بٔأ  َوَسلَّ

اعتٰیل ہنع ےن رضحت بیہص  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل نب لیقع، زمحہ نب بیہص رضحت رمع ریض اہلل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آپ یک د تی اوبیحی ےسیک ےہ ہکبج آپ یک افالد یہ ںیہن ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ریمی د تی اوبییحی 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریھک ۔

نب لیقع، زمحہ نب بیہص رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، دبعاہلل :  رافی

 رضحت بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 افالد وہےن ےس لبق یہ رمد اک د تی ا رایر رکان۔

     620    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

 ابوبرک، وٛيٍ، ہظاو بً رعوہ، زبير، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أَى  ًِ ًَ  ٔ ًِ َمِویّی لٔلزُّبَيِر ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ  َلِت لٔلئَّييِّ َػل

ًَِبٔس اهَّللٔ  َٓأَىِٔت أُوُّ  اَل  َٗ َُيِرٔی  يَِّيَتطُ  َٛ  کُلُّ أَِزَوأجَک 

اوبرکب، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک 

ہ مت ویبویں ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن د تی ریھک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اؾ ریمے العف

 دبعاہلل وہ۔

 اوبرکب، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 افالد وہےن ےس لبق یہ رمد اک د تی ا رایر رکان۔

     621    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، طٌبہ، ابی تياح، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًي :  راوی

ٌَ ا اَل کَا َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َّيَّاحٔ  ًِ أَبٔی الت ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  لئَّييُّ َػل

 ٕ ٌَ َػِٔيّرا یَا أَبَا ًَُنيِر وُل ْٔلَٕر یٔی َوکَا ُ٘ َي َٓ  َیأِتٔيَيا 

، فعیک، ہبعش، ایب ایتح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس اوبرکب نب ایب ہبیش

 رشتفی الےئ۔ ریما اکی وھچ ا اھبیئ اھت اےس رفامےت اے اوبریمع۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، ایب ایتح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ااقلابت اک ایبؿ ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااقلابت اک ایبؿ ۔

     622    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہ بً ؿحاک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، ًبساهَّلل بً ازریص، زاؤز، طٌيي، حرضت ابوجبير :  راوی

َـّ  ًٔ ال ًِ أَبٔی َجبٔيَرَة بِ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًِ َزاُوَز  ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َْشَ َحسَّ ٌِ اَل ٓٔيَيا ىَزََلِت َم َٗ أک  حَّ

َلِييَ  ًَ ٔسَو  َٗ أب  َ٘ ٌَ الئَّييُّ اِْلَِنَؼارٔ َوََل َتَيابَزُوا بٔاِْلَِل َٓکَا ََلثَُة  ٌٔ َوالثَّ َه َوالزَُّجُل ٔميَّا َلطُ أَلِسَنا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ا الئَّييُّ َػل

ـَ  ِِ َُّط َي اُل یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى َ٘ ُي َٓ ٔف تِٔلَک اِْلَِسَنأئ  ٌِ ًَاصُِه بَٔب َه ُربََّنا َز َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َصَذاَػل َيزََلِت َوََل َتَيابَزُوا  ُب ٔم َٓ

أب  َ٘  بٔاِْلَِل

اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، داؤد، یبعش، رضحت اوبریبجہ نب احضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ااصنرویں ےک ابرے ںیم 

( تم اکپرف ربے وبقلں ےس انزؽ وہیئ۔ یبن یلص اہلل ہیلع 
ِ
أب َ

 

ْل
َ
أ أْلْ
ِ
فا ن 
ُ
 

 

أت َ َ

 

َ

 

أ ِّ
َ
ل
َ
فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ۔ مہ ںیم ہی آتی )ف

ےس یسک رمد ےک دفانؾ ےھت افر یسک ےک نیت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک یسک اکی انؾ ےس اکپرےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

َ
َ
أ أْلْ
ِ
فا ن 
ُ
 

 

أت َ َ

 

َ

 

أ ِّ
َ
ل
َ
( ۔ےس رعض ایک اجات ہک اےس اس انؾ ےس ہ ہ آات ےہ۔ اس رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔ )ف

ِ
أب َ

 

 ْل

 اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، داؤد، یبعش، رضحت اوبریبجہ نب احضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاشدم اک ایبؿ ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وخاشدم اک ایبؿ ۔

     623    حسیث                               لس سووج  :  جلس

ابوبرک، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ بً حبيب بً ابی ثابت، محاہس، ابً مٌنز، حرضت م٘ساز بً ًنزو رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًُ َمِضسٔٓیٕ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ أَبٔی َم ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ًِ َحبٔئب بِ

ٔ اِلَنسَّ  ٌِ ىَِحُثَو فٔی ُوُجوظ َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل أََمزَىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔ بِ َساز ِ٘ َُّراَب اِلنٔ  احٔيَن الت

نب ایب اثتب، اجمدہ، انب رمعم، رضحت دقماد نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ اوبرکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ نب بیبح 

 رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ وخاشدم ویں ےک ہرہفں رپ یٹم ڈاےنل اک مکح رفامای۔

 رضحت دقماد نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ نب بیبح نب ایب اثتب، اجمدہ، انب رمعم، :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وخاشدم اک ایبؿ ۔

     624    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ُيسر، طٌبہ، سٌس بً ابزاہيه بً ًبسالزحنً بً ًوٖ، مٌبسجہىي، حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ِبٔس الزَّ  ًَ  ًٔ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه بِ ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َبٕس َحسَّ ٌِ ًِ َم ًَ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِحَن

ٔ اِلُحضَ  إ َٓ َنازَُح  ِه َوالتَّ ُٛ وُل إٔیَّا ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ اؤیََة  ٌَ ًِ ُم ًَ بُِح ىٔيِّ  َّطُ الذَّ  ى

ؿ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، دبعمینہج، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایب



 

 

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس اکی دفرسے یک وخاشدم افر ےب اج رعتفی ےس تہب وچب 

 ویکہکن ہی وتذحب رکےن ےک رتمادػ ےہ۔

 فہی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ، دبعمینہج، رضحت اعم :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وخاشدم اک ایبؿ ۔

     625    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 لزحنً بً حرضت ابوبرک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، طبابہ طٌبہ، خالسحذاء، ًبسا :  راوی

ًٔ أَبٔی  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ثََيا َطَبابَُة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َمَسَح َرُجْل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َة  برَِکَ

 ًَ َّی اهَّللُ  َٙ َػاحٔبَٔک ٔمَزاّرا َرُجَّل ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ َػل َت ًُيُ ٌِ َل َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َویَِحَک  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

ًَلَی اهَّللٔ أََحّسا ِّی  ِل أَِحٔشبُطُ َوََل أَُزك ُ٘ ِلَي َٓ ِه َمازّٔحا أََخاُظ  ُٛ ٌَ أََحُس ٌِ کَا ٔ اَل إ َٗ  ثُهَّ 

ء، دبعارلنمح نب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک اپس اکی صخش ےن اوبرکب، ابشہب ہبعش، اخدلذحا

دفرسے یک رعتفی یک۔ اس رپ روسؽ اہلل ےن رفامای ھجت رپ اوسفس ےہ وت ےن اےنپ اھبیئ یک رگدؿ یہ اکٹ ڈایل۔ یئک ابر یہی درہاای رھپ 

 رکے وت ویں ےہک ہک ریما اس ےک قلعتم ہی امگؿ ےہ افر ںیم اہلل ےک اسےنم یسک وک رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ یک رعتفی

 اپک ںیہن اتہک۔

 اوبرکب، ابشہب ہبعش، اخدلذحاء، دبعارلنمح نب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 سج ےس وشمرہ بلط اجےئ فہ زنمبہل اامتن دار ےہ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 سج ےس وشمرہ بلط اجےئ فہ زنمبہل اامتن دار ےہ۔

     626    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً ابی بٜير، طيباٌ، ًبسالنلک بً ًنير، اب :  راوی

 ًٔ ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ  ٕ َٜيِر ُ ًُ أَبٔی ب ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  ٕ ًَُنيِر

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًْ َه اِلُنِشَتَظاُر ُمِؤَتَن ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

ؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روس

 ےس وشمرہ دانی اچےیہ ویکہکن( فہ انیم ےہ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس وشمرہ بلط ایک اجےئ )اےس اامتن داری

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب ایب ریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داب اک ایبؿآ :   ابب

 سج ےس وشمرہ بلط اجےئ فہ زنمبہل اامتن دار ےہ۔

     627    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسوز بً ًامز، شیک، اًنع، ابی ًنزو طيبانی، حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌُ َحسَّ ًِ أَبٔی َمِش ًَ ِيَبانٔیِّ  ًَِنزٕو الظَّ ًِ أَبٔی  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ  ٕ ًَأمز  ًُ ثََيا أَِسَوزُ بِ اَل ی َطِيَبَة َحسَّ َٗ وزٕ 



 

 

 ًْ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِشَتَظاُر ُمِؤَتَن َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

، اشمع، ایب رمعف ابیشین، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، رشکی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس وشمرہ بلط ایک اجےئ )اےس اامتن داری ےس وشمرہ اچےئہ ویکہکن( فہ انیم ےہ ۔

 ف ابیشین، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، رشکی، اشمع، ایب رمع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 سج ےس وشمرہ بلط اجےئ فہ زنمبہل اامتن دار ےہ۔

     628    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، یحٌٰي بً زَکیابً ابی زائسہ، ًلی بً ہاطه، ابً ابی ليلٰی، ابی زبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ًٔ أَبٔی َلِيل ًِ ابِ ًَ ًُ َصأطٕه  ًَلٔیُّ بِ ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو یَّا بِ ًُ َزََکٔ ثََيا َیِحٌَي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أَبٔیَحسَّ ًَ اَل  ی  َٗ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ الزُّبَيِر

َلِيطٔ  ًَ ِلُئْشِ  َٓ ِه أََخاُظ  ُٛ َه إَٔذا اِسَتَظاَر أََحُس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ےہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب، ٰییحی نب زرکاینب ایب زادئہ، یلع نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک ےس اس اک اھبیئ وشمرہ بلط رکے وت اےس اچےئہ ہک اےنپ اھبیئ وک )ااھچ( وشمرہ 

 دے۔

 اوبرکب، ٰییحی نب زرکاینب ایب زادئہ، یلع نب اہمش، انب ایب ٰیلیل، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امحؾ ںیم اجان۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 امحؾ ںیم اجان۔

     629    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً ًوٌ، ًبسالزحنً بً زیازبً انٌه اَیقی، ًبسالزحنً بً ًبسہ بً سلامیٌ، ًلی بً محنس، خایی يٌلی، جٌرف  :  راوی

 رآٍ، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

لَی  ٌِ ثََيا َخایٔی َي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَ ح و َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَحسَّ ٌّ ٌٕ َجنٔي ِو ًَ  ًُ رَفُ بِ ٌِ ًَِبسٔ  َوَج  ًِ ًَ

ِنزٕو  ًَ  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ یقٔیِّ  ٔ َِ ٔ ٕه اِْل ٌُ ًٔ أَِن ٔ بِ ًٔ زٔیَاز ًٔ بِ َّی اهَّللُ الزَِّحَن اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ٌَ ٓٔيَضا ًَأجٔه َوَسَتحُٔسو َ َتُح َلُِٜه أَِرُق اِْل ِٔ َلِيطٔ َوَسلََّه ُت ََل یَِسُخِلَضا الزَِّجاُل إَٔلَّ بٔإَٔزارٕ  ًَ َٓ اَماُت  اُل َلَضا اِلَحنَّ َ٘ بُيُوّتا يُ

َشاَئ  َٔ ّة أَِو نُ ـَ ٌِ یَِسُخِلَيَضا إَٔلَّ َمزٔي وا اليَِّشاَئ أَ ٌُ  َواِمَي

 راعف، رضحت دبعاہلل نب دبعہ نب امیلسؿ، یلع نب دمحم، اخیل یلعی، رفعج نب وعؿ، دبعارلنمح نب زایدنب امعن ارفیقی، دبعارلنمح نب

ں رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مجع ےک العوقں رپ ںیہمت حتف احلص وہیگ افر فاہ

عنم رکان۔ اال ہی ہک ںیہمت رمکے ںیلم ےگ۔ ںیہنج امحؾ اہک اجات ےہ اؿ ںیم رمدریغب ازار ےک ہن اجںیئ افر وعروتں وک اؿ ںیم اجےن ےس 

 امیبر وہ ای احبتل افنس وہ )وترتس ک اپ رک اجیتکس ےہ( ۔

دبعہ نب امیلسؿ، یلع نب دمحم، اخیل یلعی، رفعج نب وعؿ، دبعارلنمح نب زایدنب امعن ارفیقی، دبعارلنمح نب راعف، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 امحؾ ںیم اجان۔



 

 

     630    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لنوميين سيسہ ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، حناز بً سلنہ، ًبساهَّلل بً طساز، ابی ًذرہ او ا :  راوی

 ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

اََل  َٗ  ٌُ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٍْ ح و َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ َسَلَنَة أَىَِبأَىَا َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ  َحسَّ

ًِ أَبٔی ًُِذ  ًَ ازٕ  ًُ َطسَّ ِبُس اهَّللٔ بِ َّی اهَّللُ ًَ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِس أَِزَرَک الئَّييَّ َػل َٗ  ٌَ اَل َوکَا َٗ َلِيطٔ َرَة  ًَ

ٌِ یَِسُخلُوَصا فٔی اِلَنَيازٔٔر  َجأل أَ َؽ لرٔلِّ اَمأت ثُهَّ َرخَّ ًِ اِلَحنَّ ًَ َه ىََهی الزَِّجاَل َواليَِّشاَئ  ِؽ لٔليَِّشائٔ َوَسلَّ  َوَلِه یَُزخِّ

 ےس یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب دشاد، ایب ذعرہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رھپ رمدفں وک وت ازار نہپ رک  رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدفں افر وعروتں وک امحؾ ںیم اجےن ےس عنم رفامای۔

 اجےن یک ااجزت رم تم رفام دی افر وعروتں وک ااجزت ہن دی ۔

یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب دشاد، ایب ذعرہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 امحؾ ںیم اجان۔

     631    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ميؼور، ساله بً ابی جٌس، حرضت ابوالنليح ہذیی :  راوی

ًُ مُ  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ أَبٔی اِلَنلٔئح اِلُضَذیٔیِّ َحسَّ ًَ ٔس  ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ٌَّ نِٔشَوّة  َحنَّ أَ

اَمأت  ًَ اِلَحنَّ َواتٔی یَِسُخِل ًِ اللَّ ًَّ ٔم لَُّٜ ٌَ اَلِت َل َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَی   ٌَّ ًِ أََصِل حِٔنَؽ اِسَتأَِذ َّی اهَّللُ ٔم ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ َسنٔ



 

 

َِٜت ٔستَِر َما بَيِ  ِس َصَت َ٘ َٓ ٔ بَِئت َزِؤجَضا  ِت ثَٔيابََضا فٔی َُيِر ٌَ وُل أَیَُّنا اِمَزأَةٕ َوَؿ ُ٘  َيَضا َوبَيَِن اهَّللٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي

ح ذہیل

ملب 
ل

 رفامےت ںیہ ہک  صم یک ھچک وعروتں ےن اؾ اوملنینم دیسہ یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، رضحت اوبا

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایکن دختم ںیم احرضی یک ااجزت اچیہ۔ آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اشدی مت اؿ وعروتں ںیم 

انس وج وعرت اخفدن ےک رھگ ےک العفہ اےنپ ڑپکے ےس وہ وج امحؾ ںیم اجیت ںیہ ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت 

 ااترے اس ےن )تمصع فایحء اک( رپدہ اھپڑ دای وج اہلل افر اےکس درایمؿ اھت۔

ح ذہیل :  رافی

ملب 
ل

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، رضحت اوبا

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

  

 ابؽ افص اپؤڈر اامعتسؽ رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ افص اپؤڈر اامعتسؽ رکان۔

     632    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، حرضت او سلنہ رضي ًلی بً محنس، ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل حناز بً سلنہ، ابی ہاطه ، رمانی، حبيب بً ابی ثابت :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ أَ  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًَ انٔیِّ  بٔی َصأطٕه الزُّمَّ

ٌَّ الئَّييَّ  ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ ًَ ٔ أَصِلُطُ ثَابٕٔت  ََٓلََلَصا بٔاليُّوَرةٔ َوَسائَٔز َجَشٔسظ ِوَرتٔطٔ  ٌَ َّلَی بََسأَ بٔ ٌَ إَٔذا اك ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اهَّللُ   َػل

 یلع نب دمحم، دبعارلنمح نب دبعاہلل امحد نب ہملس، ایب اہمش ، رامین، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج )ابؽ افص اپؤڈر( اگلےت وت اےنپ اقمؾ رتس ےس ادتباء رکےت افر ابیق اقمامت رپ ازفاج ریض اہلل اعتٰیل ہک

 نہنع ںیم ےس وکیئ اگلیت ۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب دمحم، دبعارلنمح نب دبعاہلل امحد نب ہملس، ایب اہمش ، رامین، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ افص اپؤڈر اامعتسؽ رکان۔

     633    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، کامل ابی ًَلء، حبيب بً ابی ثابت، حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، اسحٙ بً ميؼور :  راوی

 َ ًٔ أَبٔی ث ًِ َحبٔئب بِ ًَ ََلٔئ  ٌَ ًِ کَأمٕل أَبٔی اِل ًَ ًُ َمِيُؼوٕر  ُٙ بِ ثَىٔي إِٔسَح ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَّ الئَّييَّ َحسَّ ًِ أُوِّ َسَلَنَة أَ ًَ ابٕٔت 

ًََليِ  َّی اهَّللُ  ٔ َػل ًَاىََتُط بَٔئسظ َّلَی َوَویَٔی  َه اك  طٔ َوَسلَّ

یلع نب دمحم، ااحسؼ نب وصنمر، اکلم ایب العء، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

 اےنپ اہوھتں ےس اگلای۔ ہیلع فآہل فملس ےن ابؽ افص اپفڈر اگلای افر زری انػ وخد

 یلع نب دمحم، ا،قح نب وصنمر، اکلم ایب العء، بیبح نب ایب اثتب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فظع انہک افر ےصق ایبؿ رکان۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رکان۔ فظع انہک افر ےصق ایبؿ

     634    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ہظاو بً ًنار، ہ٘ل بً زیاز، اوزاعی، ًبساهَّلل بً ًامز اسلیم، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 َ ث ٕ َحسَّ ًُ زٔیَاز ُل بِ ِ٘ ٔ ثََيا اِلض إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ِيٕب َحسَّ ٌَ ًٔ ُط ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ٕ اِْلَِسَلیٔمِّ  ًَأمز  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َيا اِْلَِوَزاعٔیُّ 

ًَلَی اليَّأض إَٔلَّ أَمٔ  ؽُّ  ُ٘ اَل ََل َي َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ أَ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ   يْر أَِو َمأُِموْر أَِو ُمَزائٕ ًَ

ل نب زاید، افزایع، دبعاہلل نب اعرم ایملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اشہ
ہ ق
ؾ نب امعر، 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ےک اسےنم فظع ںیہن اتہک رگم احمک ای ایکس رطػ ےس فظع رپ امومر ای رای اکر۔

ل نب زاید، افزایع، دبعاہلل نب اعرم ایملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشہؾ نب :  رافی
ہ ق
 امعر، 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فظع انہک افر ےصق ایبؿ رکان۔

     635    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ًنزی، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ٘ ًِ اِل اَل َلِه یَُٜ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ َنزٔیِّ  ٌُ ًِ اِل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ َّی  َؼُؽ فٔی َزَم َرُسؤل اهَّللٔ َػل

ًٔ ًَُنزَ  ًٔ أَبٔی برَِکٕ َوََل َزَم ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوََل َزَم  اهَّللُ 

 یلع نب دمحم، فعیک، رمعی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہی ہصق وخااینں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہنع ےک کرارک زامونں ںیم ہن ؟یھ ۔افر رضحات نیخیش ریض اہلل اعتٰیل 

 یلع نب دمحم، فعیک، رمعی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رعش اک ایبؿ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رعش اک ایبؿ۔

     636    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

ابوبرک، ابواسامہ، ًبساهَّلل بً مبارک، یوىص، زہزی، ابوبرک بً ًبسالزحنً بً حارث، مزواٌ بً حٜه،  :  راوی

 ًبسالزحنً بً اسوزبً ًبس يِوت، حرضت ابی بً ٌٛب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبُس ا ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ اِلَحارٔٔث  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ الزُّصِزٔیِّ َحسَّ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  هَّللٔ بِ

ٌَّ َرُسوَل  ٕب أَ ٌِ َٛ  ًٔ ًِ أُبَیِّ بِ ًَ وَث  ُِ ًَِبٔس َي  ًٔ ٔ بِ ًٔ اِْلَِسَوز ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َٜٔه  ًٔ اِلَح ٌَ بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  اهَّللَٔمزَِوا َّی اهَّللُ  َػل

ٔ َلحَِٜٔنّة  ز ٌِ ًِ الظِّ ٌَّ ٔم ٔ اَل إ َٗ 

اوبرکب، اوبااسہم، دبعاہلل نب کرارک، ویسن، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، رمفاؿ نب مکح، دبعارلنمح نب اوسدنب دبع 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ضعب رعش وغیت، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ ا

 رُپتمکح وہےت ںیہ۔ )ینعی اےسی رعش ےننس ای ےنہک ںیم وکیئ ابقتح ںیہن( ۔

اوبرکب، اوبااسہم، دبعاہلل نب کرارک، ویسن، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، رمفاؿ نب مکح، دبعارلنمح نب  :  رافی

 یب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوسدنب دبع وغیت، رضحت ا

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رعش اک ایبؿ۔

     637    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، ابواسامہ، زائسہ، سناک، ً :  راوی

ٌَّ اليَّ  ًَبَّإض أَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ًِ َزائَٔسَة  ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌَ َحسَّ َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔييَّ َػل

َّٜنا ٔ ٔ ح ز ٌِ ًِ الظِّ ٌَّ ٔم ٔ وُل إ ُ٘  َي

اوبااسہم، زادئہ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اوبرکب،

 رفامای رکےت ےھت ہک ضعب رعش رپُتمکح وہےت ںیہ ۔

 اوبرکب، اوبااسہم، زادئہ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رعش اک ایبؿ۔

     638    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  تٌایٰی ًيہمحنسبً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبسالنلک بً ًنير، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل :  راوی

ًِ أَبٔی َسلَ  ًَ  ٕ ًٔ ًَُنيِر ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ َنَة 

اَلَضا ا َٗ ُٚ کَلَٔنٕة  اَل أَِػَس َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًُ أَبٔی َػل ُة بِ ارٔعُ کَلَٔنُة َلبٔيٕس أَََل کُلُّ َطِيٕئ َما َخََل اهَّلَل بَاكُٔل َوکَاَز أَُميَّ لظَّ

ٌِ ُيِشلَٔه  ِلٔت أَ  الؼَّ

دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 



 

 

آہل فملس ےن اراشد رفامای بس ےس زایدہ یچس ابت وج یسک اشرع ےن یہک وہ دیبل یک ہی ابت )رعش( ےہ۔  رر ےس ونس ! اہلل ےک اہلل ہیلع ف

 العفہ رہ زیچ انف افر متخ وہ اجےن فایل ےہ۔ افر رقبی اھت ہک اہیم نب ایب اتلصل االسؾ وبقؽ رکاتیل۔

 ریمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحمنب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاکلمل نب :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رعش اک ایبؿ۔

     639    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بی طيبہ، ًيسٰي بً یوىص، ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً بً يٌلی ًنزو بً حرضت رسیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ا :  راوی

ًٔ يَ  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ یٔس  ٔ ًٔ الْشَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ لَی  ٌِ 

ًٔ أَبٔی َة بِ ٔ أَُميَّ ز ٌِ ًِ ٔط آَٔيٕة ٔم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔمائََة  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أَِنَظِسُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ آَٔيٕة  أَبٔيطٔ  َٗ وُل بَيَِن کُلِّ  ُ٘ ِلٔت َي الؼَّ

ٌِ يُِشلَٔه  اَل کَاَز أَ َٗ  صٔيِط َو

 نب یلعی رمعف نب رضحت رسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب دبعارلنمح

 ے انسےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 322روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہیم نب ایب اتلصل ےک ااعشر ںیم ےس وس )
فن
( اق

 امای رقبی اھت ہک ہی االسؾ ےل آات۔رہ اقہیف ےک دعب رفامےت افر انسؤ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی رمعف نب رضحت رسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اندنسپدیہ ااعشر ۔



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اندنسپدیہ ااعشر ۔

     640    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، حٔؽ، ابومٌاویہ، وٛيٍ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٍْ اؤیََة َوَوٛٔي ٌَ ِْٔؽ َوأَبُو ُم ثََيا َح ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َّی  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ

زّ  ٌِ ٌِ یَِنَتلَٔئ ٔط ًِ أَ َّي َیزٔیَُط َخيِْر َلُط ٔم ِيّحا َحً َٗ ُٖ الزَُّجٔل  ٌِ یَِنَتلَٔئ َجِو َ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َْل ِل یَ اهَّللُ  ُ٘ ّؼا َلِه َي ِٔ ٌَّ َح  زٔیَطُ ا إَٔلَّ أَ

اوبرکب، صفح، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای رمد اک ٹیپ پیپ ےس رھباجےئ ہک فہ امیبر وہ اجےئ ہی رتہب ےہ اس ےس ہک رعش ےس ٹیپ رھبے۔ صفح یک 

 ر وہ اجےئ ےک اافلظ ںیہن ںیہ ۔رفاتی ںیم امیب

 اوبرکب، صفح، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اندنسپدیہ ااعشر ۔

     641    حسیث                               لس سووج  :  جلس

محنسبً بظار، یحٌٰي بً سٌيس، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، یوىص بً جبير، محنسبً سٌسبً ابی وٗاؾ،  :  راوی

 حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٌٔ ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ یُوىَُص بِ ًَ َتاَزةُ  َٗ ثَىٔي  َبُة َحسَّ ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًُ َج ُس بِ يٕس َوُمَحنَّ



 

 

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل إؾ أَ َّٗ ًٔ أَبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ إؾ  َّٗ ًٔ أَبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًٔ َس ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ٔ ُجَبيِر ٌِ یَِنَتل َ اَل َْل َٗ ُٖ طٔ َوَسلََّه  َئ َجِو

ّزا ٌِ ٌِ یَِنَتلَٔئ ٔط ًِ أَ َّي َیزٔیَطُ َخيِْر َلُط ٔم ِيّحا َحً َٗ ِه  ُٛ  أََحٔس

دمحمنب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دمحمنب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج، دمحمنب دعسنب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ںیم ےس یسک اک ٹیپ پیپ ےس رھباجےئ اہیں کت ہک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فہ امیبر ڑپ اجےئ رتہب ےہ اس ےس ہک رعش ےس رھبے ۔

دمحمنب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دمحمنب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج، دمحمنب دعسنب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص  :  رافی

 ہنع ریض اہلل اعتٰیل

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اندنسپدیہ ااعشر ۔

     642    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

مزہ یوسٕ بً ماہک، ًبيسبً ًنير، او النوميين سيسہ ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبيساهَّلل ، طيباٌ، اًنع، ًنزو بً  :  راوی

 ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ًٔ ُمزَّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٌَ ًِ َطِيَبا ًَ ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َماَصَک  َٕ بِ ًِ یُوُس ًَ َة 

 ِ ًٔ ًَُني َیّة َلَزُجْل صَ ًُبَِئس بِ ِ َٔ ًَِوَه اليَّأض  ٌَّ أَ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕ َضَحا ر َٓ اظَی َرُجَّل 

طُ  َّی أُمَّ ًِ أَبٔيطٔ َوَزن َصا َوَرُجْل اىَِتفَی ٔم بٔيَلَة بٔأرَِسٔ َ٘  اِل

ؿ، اشمع، رمعف نب رمہ ویفس نب اما ، دیبعنب ریمع، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل ، ابیش

رفامیت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم بس ےس سبا وھچ ا فہ صخش ےہ وج یسک اکی صخش یک وجہ رکےت رکےت 

ےس وپری وقؾ وت ربی ںیہن وہیگ ۔( افر فہ صخش ےہ وج اےنپ فادل ےس اےنپ بسن ہلیبق یک وجہ رک دے )ہک اکی صخش ےک ربے وہےن 



 

 

یک یفن رکے )افر یسک دفرسے یک رطػ ةسن رکے( افر اینپ فادلہ ےک قح ںیم زان اک ارتعاػ رکے )ویکہکن بج اےنپ آپ وک 

   تمہ اگلیئ( ۔اینپ فادلہ ےک وشرہ ےک العفہ یسک افر اک اٹی رقار دای وت وگای اینپ امں رپ زان یک

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل ، ابیشؿ، اشمع، رمعف نب رمہ ویفس نب اما ، دیبعنب ریمع، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 وچرس انلیھک۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وچرس انلیھک۔

     643    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، ابواسامہ، ًبيساهَّلل بً ًنز، ىآٍ، سٌيس بً ہيس، حرضت ابوموسي  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ٌَ َوأَبُو أَُساَمَة  ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًٔ َطِيَبَة َحسَّ ٌٔئس بِ َس

 ٔ َّرِز ٌَٔب بٔالن ًِ َل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ ًََصي اهَّلَل َوَرُسوَلطُ أَبٔی صِٔيٕس  ِس  َ٘ َٓ 

ےت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، دیعس نب دنہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفامین یک ۔ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وچرس  ےلیھ اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یلص 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، دیعس نب دنہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   باب

 وچرس انلیھک۔

     644    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسامہ، سٔياٌ، ًل٘نہ بً مزثس، سلامیٌ بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًٔ َمزِثَٕس  َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة  ىَُنيِر

ََّنا ََُنَص یََسُظ فٔی َلِحٔه خٔ  َٜأَى َٓ  ٔ َّرَِزٔطير ٌَٔب بٔالن ًِ َل اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ٕ َوَزمٔ ًَ  طٔ ِيزٔیز

 اوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وچرس  ےلیھ وگای اس ےن اےنپ اہھت زنخری ےک وگتش افر وخؿ ںیم ڈوبےئ۔

 ، اوبااسہم، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، دبعاہلل نب ریمن :  رافی

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

  

 وبکرت ابزی ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وبکرت ابزی ۔

     645    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً ًامز بً زرارہ، شیک، محنسبً ًنزو، ابی سلنہ بً ًبسالزحنً، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہا

ًِ أَبٔی َسلَ  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ یْک  ثََيا َشٔ ًٔ ُزَراَرَة َحسَّ ٔ بِ ًَأمز  ًُ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ َنَة بِ



 

 

ٍُ َطِيَلاىّا ٌْ یَتَِب اَل َطِيَلا َ٘ َٓ ٍُ كَائّٔزا  ٌٕ یَتَِب ٔیَی إِٔنَشا ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىََوَز إ َّی اهَّللُ   الئَّييَّ َػل

دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ، رشکی، دمحمنب رمعف، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک اکی صخش رپدنہ ےک ےھچیپ اگل وہا ےہ وت رفامای ناطیؿ ےہ وج ناطیؿ ےک ےھچیپ اگل وہا ےہ۔

  دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، رشکی، دمحمنب رمعف، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اؾ اوملنینم :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وبکرت ابزی ۔

     646    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سلنہ، محنسبً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک، اسوز بً ًامز، حنازبً :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ ًَِنزٕو   ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ  ٕ ًَأمز  ًُ ثََيا اِْلَِسَوزُ بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ی َسَلَنَة 

ًَلَ  َّی اهَّللُ  ٍُ َطِيَلاىَّة َػل ٌْ یَتَِب اَل َطِيَلا َ٘ َٓ ٍُ َحَناَمّة  َه َرأَی َرُجَّل یَتَِب  ِيطٔ َوَسلَّ

 اوبرکب، اوسد نب اعرم، امحدنب ہملس، دمحمنب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 ےھچیپ اگل وہا ےہ وت رفامای ناطیؿ ےہ وج ناطیؿ ےک ےھچیپ اگل وہا ےہ۔فآہل فملس ےن داھکی ہک اکی صخش وبکرتی ےک 

 اوبرکب، اوسد نب اعرم، امحدنب ہملس، دمحمنب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   باب



 

 

 وبکرت ابزی ۔

     647    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً سليه كائفی، ابً جزیخ، حشً بً ابی حشً، حرضت ًثناٌ :  راوی

ائٔفٔیُّ حَ  ًُ ُسَلِيٕه اللَّ ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ  ًٔ ًٔ أَبٔی اِلَحَش ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ سَّ

ٍُ َط  ٌْ یَتَِب اَل َطِيَلا َ٘ َٓ َه َرأَی َرُجَّل َوَراَئ َحَناَمٕة  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ أَ ا َّٔ  ِيَلاىَّة ًَ

، انب 

 
ے

 رججی، نسح نب ایب نسح، رضحت امثعؿ ےس ہنیعب رفاتی ذموکر ےہ ۔اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب میلس اطئ

، انب رججی، نسح نب ایب نسح، رضحت امثعؿ :  رافی

 
ے

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب میلس اطئ

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ابزی ۔وبکرت 

     648    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابونرصمحنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، رواز بً جزاح، ابوساًسی، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ الِ  ازُ بِ ثََيا َروَّ ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ُس بِ ثََيا أَبُو َنرِصٕ ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ أًٔسیُّ  ٕس الشَّ ٌِ ثََيا أَبُو َس َحزَّاحٔ َحسَّ

ٍُ َطِيَلاىّا ٌْ یَتَِب اَل َطِيَلا َ٘ َٓ ٍُ َحَناّما  َه َرُجَّل یَتَِب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرأَی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرصن دمحم نب فلخ القسعین، رفاد نب رجاح، اوباسدعی، رضحت 

 ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک وبکرت ےک ےھچیپ داھکی وت رفامای ناطیؿ ےہ وج ناطیؿ ےک ےھچیپ اگل وہا ےہ۔



 

 

 ہنعاوبرصندمحم نب فلخ القسعین، رفاد نب رجاح، اوباسدعی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 اہنتیئ یک رکاتہ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہنتیئ یک رکاتہ۔

     649    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 س، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ َماےتابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، ًاػه بً محن :  راوی

ا َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َل 

ِه َما  ُٛ َلُه أََحُس ٌِ  فٔی اِلَوِحَسةٔ َما َساَر أََحْس بَٔلِيٕل َوِحَسظُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِو َي

امای اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اعمص نب دمحم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ارگ ںیہمت اہنتیئ ےک اصقنانت ولعمؾ وہ اجںیئ وت وکیئ رات ںیم اہنت ہن ےلچ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اعمص نب دمحم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت :  افیر

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

  

 وسےت فتق آگ اھجبدانی۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق آگ اھجبدانی۔



 

 

     650    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

 ابوبرک، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ساله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَبٔيطٔ أَ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ وا ی اهَّللَُحسَّ ُٛ اَل ََل َتتِرُ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ  

 ٌَ  اليَّاَر فٔی بُُيوتُِٜٔه حٔيَن َتَياُمو

اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ا رکف۔وسےت فتق اےنپ رھگفں ںیم آگ )یتلج وہیئ( تم وھچڑ

 اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق آگ اھجبدانی۔

     651    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوسلنہ، ابواسامہ، بزیس بً ًبساهَّلل ، ابوبززہ، حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ًِ بَُزیِٔس بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َٚ بَِيْت ًَ َحسَّ اَل اِحتََر َٗ ًِ أَبٔی ُموَسي 

ٔ اليَّ  ََّنا صَٔذظ اَل إٔى َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔظأِىٔضِٔه  ًَ َّی اهَّللُ  َث الئَّييُّ َػل ُحسِّ َٓ ًَلَی أَصِلٔطٔ  ٔٔئُوصَا بٔاِلَنٔسیَئة  ِ أَك َٓ إَٔذا ىِٔنُتِه  َٓ ًَُسوٌّ َلُِٜه  اُر 

 ًَِيُِٜه 

اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دمہن ںیم اکی اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبہملس، 

دنمش رھگ فاولں اک رھگ لج ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ئاتای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی آگ اہمتری 



 

 

 دای رکف۔ےہ۔ اےئلس وسےت فتق اےس اھجب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبہملس، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق آگ اھجبدانی۔

     652    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبسالنلک، ایوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ِبٔس اِلَنلٔٔک  ًَ  ًِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أََمَزىَا َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر

اَجَيا َٔٔئ رٔسَ ٌِ ىُِل أََمَزىَا أَ َٓ َه َوىََضاىَا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

 یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل، اویزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

فملس ےن ںیمہ تہب ےس اومر اک مکح رفامای افر تہب ےس اومر ےس عنم رفامای انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ )وسےت 

 فتق( رچاغ لگ رک د ےن اک مکح رفامای۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل، اویزریب، رضحت اجرب ریض اہلل :  رافی

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

  

 راہتس ںیم ڑپ اؤ ڈاےنل یک اممتعن ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 راہتس ںیم ڑپ اؤ ڈاےنل یک اممتعن ۔

     653    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ہظاو ، حشً، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  ویرا

 ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ٌَ أَىَِبأَىَا صَٔظاْو  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

َليِ  َلِيَضا اِلَحاَجأت ًَ ًَ وا  ـُ ِ٘ ٙٔ َوََل َت ی ٔ ًَلَی َجَوازِّ الَطَّ  طٔ َوَسلََّه ََل َتِيزٔلُوا 

ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ ، نسح، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رک )ہکلب راہتس ےس ٹہ رک ڑپاؤ ڈاانل اچےئہ۔( افر ہن یہ راہتس ںیم اضقء احتج )وبؽ ف رباز( ایک رفامای راہتس ےک درایمؿ ڑپاؤ تم ڈاال 

 رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ ، نسح، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکی اجونر رپ نیت یک وساری۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اکی اجونر رپ نیت یک وساری۔

     654    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يہابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، ًاػه ، مورٚ ًحلی، حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي اهَّلل تٌایٰی ً :  راوی

ْٚ ا ثََيا ُمَورِّ ًَأػٕه َحسَّ  ًِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ َحسَّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثَىٔي  ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِل

ٔسَو مٔ  َٗ َه إَٔذا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ رَفٕ  ٌِ ًٔ أَِو بٔاِلُحَشئِن َج َِّی بٔی َوبٔاِلَحَش ُتلُق َٓ اَل  َٗ َِّی بَٔيا  ًِ َسرَفٕ تُلُق



 

 

ٔسِمَيا اِلَنٔسیَيةَ  َٗ َّي  طُ َحً َٔ َ َخِل ََ ِْ ََٓحَنَل أََحَسىَا بَيَِن یََسیِطٔ َوا اَل  َٗ 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اعمص ، ومرؼ یلجع، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ےس رشتفی الےت وت مہ اابقتسؽ رکےت۔ اکی ابر ںیم ےن افر رضحت نسح افر نیسح )ریض اہلل 

 وسار رکایل اہیں مہنع( ےن اابقتسؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ںیم ےس اکی وک اےنپ اسےنم افر دفرسے وک اےنپ ےھچیپ

 کت ہک مہ دمہن ےچنہپ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اعمص ، ومرؼ یلجع، رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رکان۔ ھکل رک یٹم ےس کشخ

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ھکل رک یٹم ےس کشخ رکان۔

     655    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ب٘يہ، ابواحنس زمظقی، ابوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطيِ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ َمِظقٔیُّ  ُة أَىَِبأَىَا أَبُو أَِحَنَس السِّ ٌَ أَىَِبأَىَا َب٘ٔيَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ٌَّ َبَة َحسَّ ٕ أَ ًِ َجابٔز ًَ

َُّراَب مُ  ٌَّ الت ٔ ُِٜه أَىَِحُح َلَضا إ َٔ اَل َتزِّبُوا ُػُح َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َباَرْک َرُسوَل اهَّللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ہیقب، اوبادمح دیقشم، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ وطخط یٹم ےس کشخ رکایل رکف ہی اؿ ےک ےئل زایدہ رتہب ےہ ویکہکن یٹم ابربتک ےہ ۔

  نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ہیقب، اوبادمح دیقشم، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب :  رافی

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



 

 

  

 نیت آدیم وہں وت فہ )آسپ ںیم ( رسوگیش ہن رکںی ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وہں وت فہ )آسپ ںیم ( رسوگیش ہن رکںی ۔ نیت آدیم

     656    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ابومٌاویہ، وٛيٍ، اًنع ، ط٘يٙ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ِ ًٔ ىَُني ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔي ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕ َحسَّ ر

ٌَّ َذلَٔک  ٔ إ َٓ ٌَ َػاحٔبٔضَٔنا  ٌٔ زُو َََٓل یَتََياظَی اثَِيا ِيُتِه ثَََلثَّة  ُٛ َه إَٔذا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ    َیِحزُىُطُ اهَّللٔ َػل

 دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، فعیک، اشمع ، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحمنب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج مت نیت وہ وت دف رسیتے وک وھچڑ رک رسوگیش ہن رکںی۔ اس ےئل ہک اس ےس رسیتے وک رجن چنہپ 

 اتکس ےہ ۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، فعیک، اشمع ، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 نیت آدیم وہں وت فہ )آسپ ںیم ( رسوگیش ہن رکںی ۔

     657    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ًٔ زٔیَيإر  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل ىََهی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ

الٔٔث  ٌَ الثَّ ٌٔ زُو ٌِ یَتََياظَی اثَِيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ

ملس اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ے آدیم وک وھچڑ رک دف وک رسوگیش ےس عنم رفامای۔ےن رسیت

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےس ڑکپے ۔سج ےک اپس ریت وہ وت اےس اکیپؿ 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اپس ریت وہ وت اےس اکیپؿ ےس ڑکپے ۔

     658    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، ًنزو بً زیيار، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

نَّ  ًَ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ وُل َحسَّ ُ٘ ِبٔس اهَّللٔ َي ًَ  ًَ َت َجابَٔز بِ ٌِ ًٔ زٔیَيإر أََسنٔ ِنزٔو بِ ٌَ ٔ ُِٗلُت ل اَل  َٗ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َمزَّ َرُجْل إر َحسَّ

ِه  ٌَ اَل َن َٗ َه أَِمٔشِک بٔئَؼالَٔضا  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  بٔٔشَضاوٕ فٔی اِلَنِشحٔٔس 

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش دجسم ںیم ریت ےئل 

 زگرا۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ یک ونک اھتؾ ےل )ہک یسک وک گل ہن اجےئ(۔ اس ےن رعض ایک یج ! ااھچ۔

 ؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہ :  رافی

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

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اپس ریت وہ وت اےس اکیپؿ ےس ڑکپے ۔

     659    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنوز بً ُيَلٌ، ابواسامہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ ظٔ أَبٔی بُزَِزَة  ًِ َجسِّ ًَ ًِ بَُزیِٕس  ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ٌَ َحسَّ ًُ َُِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ َه ًِ اليَّ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔييِّ َػل

ٌِ تُ  طٔ أَ ِّٔ َٜ ٔ ًَلَی نَٔؼالَٔضا ب ِلُيِنٔشِک  َٓ طُ ىَِبْل  ٌَ ِه فٔی َمِشحٔٔسىَا أَِو فٔی ُسوَٗٔيا َوَم ُٛ اَل إَٔذا َمزَّ أََحُس ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن َٗ ٔؼيَب أََحّسا ٔم

ًَلَی نَٔؼالَٔضا بِٔف  ِ٘ ِلَي َٓ  بَٔظِيٕئ أَِو 

ؿ، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومحمد نب الیغ

بج مت ںیم ےس وکیئ ریت ےل رک امہری دجسم ای ابزار ےس زگرے وت اس اک اکیپؿ اھتؾ ےل۔ کرادا یسک املسمؿ وک گل اجےئ ای رفامای ہک اس 

 یک ونک ڑکپ ےل۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

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

  

 رقآؿ اک وثاب ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     660    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ًيسٰي بً یوىص، سٌيس بً ابی رعوبہ، ٗتازہ، زرارہ بً اوفٰی، سٌيس بً ہظاو، او النوميين سيسہ  :  راوی



 

 

 ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

 ٔ ًُ أَب ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٔس َحسَّ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ أَِوفَی  ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ی رَعُ

ٍَ الشَّ  ٌٔ َم آ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَناصٔزُ بٔاِلُْقِ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًٔ صَٔظاوٕ  اؤ اِلبََرَرةٔ َوالَّٔذی بِ ةٔ اِلرٔکَ رَفَ

 ٍُ َت ٌِ ُؤُظ یَتََت ٌٔ  َيِْقَ ٌٔ اثَِيا ٌّٚ َلطُ أَِجَزا ًََلِيطٔ َطا  ٓٔيطٔ َوصَُو 

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب اف،ٰی، دیعس نب اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ز افر کین اف یچ رفوتشں ےک اسھت وہاگ افر رقآؿ وک ا  رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقآؿ اک امرہ زعم

 ا  رک ڑپےھ افر اےس ڑپےنھ ںیم دوشاری وہ وت اوکس دفرہا ارج ےلم اگ۔

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب اف،ٰی، دیعس نب اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     661    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک، ًبيساهَّلل بً موسٰي ، طيباٌ، َاض، ًليہ، حرضت ابوسٌيس :  راوی

ًِ أَبٔی  ًَ َة  ًَٔليَّ  ًِ ًَ إض  َ َٔ  ًِ ًَ  ٌُ ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا َطِيَبا ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  َس

اُل لَٔؼاحٔٔب اِلُْقِ  َ٘ َه يُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  أَ اهَّللٔ َػل َّي َيِْقَ ُس بٔکُلِّ آَیٕة َزَرَجّة َحً ٌَ أُ َوَيِؼ َيِْقَ َٓ ِس  ٌَ أِ َواِػ ٌٔ إَٔذا َزَخَل اِلَحيََّة اِْقَ آ

طُ  ٌَ َ َطِيٕئ َم َٔ  آ

اوبرکب، دیبع اہلل نب ومٰیس ، ابیشؿ، رفاس،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

ہل فملس ےن رفامای )رفزایقتم( اصبح رقآؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک ڑپھ افر ڑچھ انچہچن فہ ڑپاتھ اجےئ اگ افر ڑچاتھ اجےئ اگ۔ رہ فآ

 آتی ےک دبہل اکی درہج اہیں کت ہک آرخی آتی وج اےس اید ےہ ڑپےھ ۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب، دیبعاہلل نب ومٰیس ، ابیشؿ، رفاس،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     662    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ، بظير بً مہاجز، حرضت بزیسہ ر :  راوی

ا َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُمَضأجز ٔ بِ ًِ َبٔظير ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  َل َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ٔ اح ٌُ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة کَالزَُّجٔل الظَّ آ َه َیحٔيُئ اِلُْقِ وُل أَىَا الَّٔذی أَِسَضزُِت َلِيَلَک َوأَِهَنأُِت ىََضاَرَک َوَسلَّ ُ٘ َي َٓ  ٔب 

ز یلع نب دمحم، فعیک، ریشب نب اہمرج، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رف

وہں سج ےن ےھجت رات اگجای )رقآؿ ڑپےنھ ای ےننس ںیم  ایقتم رقآؿ رکمی ےکھت امدنے صخش یک رطح آےئ اگ افر ےہک اگ ںیم

 رصمفػ راہ( افر دؿ رھب ایپاس راہ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ریشب نب اہمرج، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اب اک ایبؿآد :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔



 

 

     663    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ

ٌِ َیحَٔس ٓٔيطٔ ثَََلَث  ٔیَی أَصِلٔطٔ أَ ٍَ إ ِه إَٔذا َرَج ُٛ َه أَیُٔحبُّ أََحُس ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ُِٗلَيا َن  ٌٕ إت ًَٔواوٕ ٔسَنا َٔ ٔ اَل َخل َٗ ِه 

 ٕ ٌٕ ًَٔواو إت ٔسَنا َٔ ٔ ًِ ثَََلٔث َخل ِه فٔی َػََلتٔطٔ َخيِْر َلُط ٔم ُٛ ًَّ أََحُس ُؤصُ َثََلُث آَیإت َيِْقَ َٓ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفامای مت ںیم ےس یسک وک ہی دنسپ ےہ ہک رھگ اجےئ وت اےس اےنپ رھگ ںیم نیت اگنھب ومیٹ دمعہ افاینٹنں ںیلم ؟ مہ ےن رعض  فآہل فملس ےن

 ایک یج دنسپ ےہ۔ رفامای نیت آایت وج مت ںیم ےس وکیئ امنز ںیم ڑپےھ اس ےک قح ںیم نیت اگنھب ومیٹ دمعہ افوینٹنں ےس رتہب ںیہ ۔

 ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب  :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     664    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنسبً ازہز، ًبسالززاٚ، مٌنز، ایوب، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ٔ َحسَّ ًُ اِْلَِزَصز ثََيا أَِحَنُس بِ َّ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ی اهَّللُ ًَُنَز 

ًَلَ  ََٜضا  لَٔضا أَِمَش ُ٘ ٌُ اَصَسَصا َػاحٔبَُضا بٔ ٌَ ٌِ َت ٔ َلةٔ إ َّ٘
ٌَ ٌٔ َمَثُل اِْلٔبٔٔل اِلُن آ َلَضا َذَصَبِت ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمَثُل اِلُْقِ ُ٘ ًُ َٙ ٌِ أَكَِل ٔ  ِيطٔ َوإ

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمحنب ازرہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

رفامای رقآؿ یک اثمؽ اس افٹن یک یس ےہ سج اک انٹھگ دنباھ وہا وہ ہک ارگ اس اک امکل اےس ابدنےھ رےھک وت راک راتہ ےہ افر ارگ وھکؽ 



 

 

 دے وت الچ اجات ےہ ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ادمحنب ازرہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     665    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانی، ًبسالٌزیزبً  :  راوی

 ٌَ ًِ اِل ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ًُ ًُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ

 َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََلَة بَِيىٔ ًَ َشِنُت الؼَّ َٗ زَّ َوَجلَّ  ًَ اَل اهَّللُ  َٗ وُل  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ًَِبسٔی اَل َسنٔ ي َوبَيَِن 

َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اَل  َٗ ِبٔسی َما َسأََل  ٌَ ٔ ِبٔسی َول ٌَ ٔ َُٔضا ل َُٔضا یٔی َونِٔؼ ئِؼ َٓ  ًٔ یِ ِبُس َطَِطَ ٌَ وُل اِل ُ٘ ُؤا َي َه اِْقَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

وُل الزَّ  ُ٘ َي َٓ ِبسٔی َما َسأََل  ٌَ ٔ ًَِبٔسی َول َّ َوَجلَّ َحنَٔسنٔی  ًَز وُل اهَّللُ  ُ٘ َي َٓ اَلنٔيَن  ٌَ ًَلَیَّ اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل وُل أَثِىَي  ُ٘ َي َٓ ًٔ الزَّحٔئه  ِحَن

 ُ٘ ِبسٔی َما َسأََل َي ٌَ ٔ ًَِبٔسی ًَِبٔسی َول یَُة بَِيىٔي َوبَيَِن  ِْ ٔ ا ََٓضَذا یٔی َوَصٔذظ ًَِبسٔی  َسنٔی  وُل اهَّللُ َمحَّ ُ٘ َي َٓ  ًٔ ی ٔ السِّ وُل َمالٔٔک یَِوو

ِبسٔی َم  ٌَ ٔ ًَِبسٔی َول ٔ بَِيىٔي َوبَيَِن  َضٔذظ َٓ ىٔي  ٌِ ٌٔيُن َي بُُس َوإٔیَّاَک َنِشَت ٌِ ِبُس إٔیَّاَک َن ٌَ وُل اِل ُ٘ ئِن َي َٔ وَرةٔ ا َسأََل نِٔؼ ُ الشُّ َٔ َوآ

 ًَ ؤب  ـُ ِِ ٔ اِلَن َلِيضِٔه َُيِر ًَ ِنَت  ٌَ ًَ أَِن اَن الَّٔذی اَن اِلُنِشَت٘ٔيَه ِٔصَ َ ِبُس اصِٔسىَا الرصِّ ٌَ وُل اِل ُ٘ ِبٔسی َي ٌَ ٔ َضَذا ل َٓ الِّيَن  َـّ َلِيضِٔه َوََل ال

ِبٔسی َما َسأََل  ٌَ ٔ ِبٔسی َول ٌَ ٔ  ل

ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسینب 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ںیم ےن امنز اےنپ افر اےنپ دنبے ےک درایمؿ آدیھ 

ے دنبے ےئلیک ےہ افر ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ۔ روسؽ اہلل یلص آدیھ میسقت رک دی۔ ذہلا آدیھ ریمے ےئل ےہ افر آدیھ ریم

َِ ْ
ِ  َع 

 

ن
َ
( وت اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ََحِ 

َ

 

ن
 
ِمن

َ ل

أ
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح
ْ ل

أ  ََْأََؽ ریمے اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑپوھ ! دنبہ اتہک ےہ )
َ
ذ ِق م
ْ
َت 
لِع

َ
ق ف



 

 

( وت اہلل اعتیل دنبہ ےن ریمی دمح ایبؿ یک افر  ِ

 
ِ

ِح
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ
ْح
َ
ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ )داین ںیم فرہن آرخت ںیم( رھپ دنبہ اتہک )ارلّ

أ  ََْأََؽ ریمے دنبہ ےن ریمی انثء ایبؿ یک افر ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ۔ دنب
َ
ذ ِق م
ْ
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( وت اہلل اعتیل رفامےت ںیہ َج  ِ

 

 ِ  ادلِّ
ِ
ریمے دنبہ ےن ریمی شبریگ ایبؿ یک۔ ؾ

َ
َ

 

ُ
 
َ
أک َ
ّ
( ہی اہیں کت اک ہصح ریما اھت افر آدنئہ آتی ریمے افر دنبہ ےک درایمؿ رتشمک ےہ۔ دنبہ اتہک ےہ ) ِإن 

ُ

 

ن
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ن
ْ
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َ
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َ
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ّ
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آتی ےہ وج ریمے افر دنبہ ےک درایمؿ رتشمک ےہ افر ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ افر وسرہ اک آرخی ہصح ریمے دنبے ےئلیک 
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ن أ  ََْأََؽ( ہی ےہ۔ دنبہ اتہک ےہ )اْهذ ِ
َ
ذ ِق م
ْ
َت 
لِع

َ
ذ ِق ف
ْ
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ِ
و ب

 ریمے دنبے ےئلیک ےہ افر ریمے دنبے ےن وج اماگن اےس ےلم اگ۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسینب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔

     666    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رضت ابوسٌيس بً مٌلی رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ، ُيسر، طٌبہ، حبيب بً ًبسالزحنً، حٔؽ بً ًاػه، ح :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ِٔ ًِ َح ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ ُخبَِئب بِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔيسٔ َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ًَأػٕه   ًٔ ٔؽ بِ

َّی  اَل یٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َّی  ل ٌَ ًٔ اِلُن ًِ اِلَنِشحٔسٔ بِ َد ٔم ُ َِ ٌِ أَ ِبَل أَ َٗ  ٌٔ آ ًَِوَه ُسوَرةٕ فٔی اِلُْقِ ًَلُِّنَک أَ ُ َلِيطٔ َوَسلََّه أَََل أ ًَ اهَّللُ 

الَ  ٌَ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِل َ٘ َٓ تُُط  أَذََِکِ َٓ َد  َه لَٔيُِخُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ََٓذَصَب الئَّييُّ َػل اَل  ٌُ نٔيَن َوهَٔی الَٗ آ ٍُ اِلَنَثانٔی َواِلُْقِ ِب شَّ

ٔويُه الَّٔذی أُوتٔيُتطُ  ٌَ  اِل

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

مغل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبدیعس نب 



 

 

ےلہپ رقآؿ رکمی یک میظع رتنی وسرت ہن اھکسؤں ؟ رفامےت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رفامای ںیم دجسم ےس ابرہ ک ےنل ےس

َ

لْ

ِ ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےس ک ےنل ےگل وت ںیم ےن اید داہین رکا دی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ا
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح

( یہی عبس اثمین افر رقآؿ میظع ےہ وج اطع وہا۔
َ

 

ن
 
ِمن

َ ل

أ
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
 ر

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مغل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبدیعس نب 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوسلنہ، طٌبہ، ٗتازہ، ًباض جظیم، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَبَّإض ا  ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ِلُحَظیٔمِّ 

َّي ُرُٔفَ َلطُ َتَبا ِت لَٔؼاحٔبَٔضا َحً ٌَ َٔ ٌَ آَیّة َط ٌٔ ثَََلثُو آ ٌَّ ُسوَرّة فٔی اِلُْقِ ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ٔ اِلُنِلُک اهَّللُ   َرَک الَّٔذی بَٔئسظ

ابعس یمشج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبہملس، ہبعش، اتقدہ، 

فملس ےن اراشد رفامای رقآؿ رکمی ںیم اکی وسرت سیت آوتیں یک ےہ۔ اس ےن اےنپ ڑپےنھ فاےل )افرھجمس رک لمع رکےن فاےل( 

َِ  
َ
 ِ
 
 ِق ب

 

َ
 اّل
َ
ک
َ
أر
َ
 َ

 

۔۔۔یک افسرش یک یتح ہک اس یک ششخب رک دی یئگ۔ ِّ
ُ
مُْلک
لْ

 ـِ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبہملس، ہبعش، اتقدہ، ابعس یمشج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقآؿ اک وثاب ۔
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 ابوبرک، خالسبً مدلس، سلنياٌ بً بَلل، سہيل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ثَىٔي ُسَضِيْل  ًُ بََٔلٕل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

 ٌٔ آ ٔسُل ثُلَُث اِلُْقِ ٌِ ُِٗل صَُو اهَّللُ أََحْس َت َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ت اأؿ نب البؽ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
م
شل
فملس اوبرکب، اخدلنب دلخم، 

( اہتیئ رقآؿ ےک ربارب ےہ ۔
ٌ
 
َ
ُ
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ الِلّ

ُ

 

 ےن اراشد رفامای ) ق

ت اأؿ نب البؽ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
م
شل
 اوبرکب، اخدلنب دلخم، 
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 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔
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 حشً بً ًلی، خَلل، یزیسبً ہاروٌ، جزیز بً حازو، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا یَزٔیُس بِ  ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ َحازٔو ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو

 ٌٔ آ سُٔل ثُلَُث اِلُْقِ ٌِ ُِٗل صَُو اهَّللُ أََحْس َت َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  نسح نب یلع، الخؽ، سیدینب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب

( اہتیئ رقآؿ ےک ربارب ےہ ۔
ٌ
 
َ
ُ
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ الِلّ

ُ

 

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ) ق



 

 

 نسح نب یلع، الخؽ، سیدینب اہرفؿ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اک وثاب ۔
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  تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابی ٗيص اوزی، ًنزو بً مينوٌ، حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل :  راوی

 ٌٕ ًٔ َمِيُنو ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ِيٕص اِْلَِوزٔیِّ  َٗ ًِ أَبٔی  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  وزٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ ٌُ ًِ أَبٔی َمِش ًَ  

ًََلِيطٔ َوَسلََّه اهَّللُ أََحْس ا َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔ آ ٔسُل ثُلَُث اِلُْقِ ٌِ َنُس َت  ِلَواحُٔس الؼَّ

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب ،سی افدی، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

َذ ُ اہتیئ رقآؿ ےک رب
م
َ
ّ
لض

 ا
ُ
 ُِ ا َ 
ْ
 ال
ٌ
 
َ
ُ
َ
ُ أ
َ
 ارب ےھ ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الِلّ

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب ،سی افدی، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 اید ایہل یک تلیضف ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ۔اید ایہل یک تلیضف 
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يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، مِيرہ بً ًبسالزحنً، ًبساهَّلل بً سٌيسبً ابی ہيس، زیاز بً ابی زیاز، ابً ًياض، ابی  :  راوی

 بْحیہ، حرضت ابوالسرزاء

ثََيا ا ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًٔ َحسَّ ًِ زَٔیازٔ بِ ًَ ًٔ أَبٔی صِٔيٕس  ٌٔئس بِ ًٔ َس ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ِلُنِٔيَرةُ بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ِرَزأئ أَ ًِ أَبٔی السَّ ًَ یََّة  ًِ أَبٔی بَِْحٔ ًَ ًَيَّإغ   ًٔ َ أَبٔی زٔیَازٕ َمِویَی ابِ اَل أَََل أُى َٗ ًَِنالُِٜٔه َوَسلََّه  ٔ أَ ئُُِٜه بَٔديِر بِّ

ًِ أَ  ٚٔ َؤم َصٔب َواِلَورٔ ًَِلأئ الذَّ ٔ ًِ إ ٕ َلُِٜه ٔم َضا فٔی َزَرَجاتُِٜٔه َوَخيِر ٌٔ َٓ ُِٜٜٔه َوأَِر بُوا َوأَِرَؿاَصا ًِٔيَس َملٔي َترِضٔ َٓ ِه  ُٛ ًَُسوَّ ِوا  َ٘ ٌِ َتِل

الُوا َوَما َذاَک  َٗ ُِٜه  َٗ ًَِيا بُوا أَ ُضِه َوَيرِضٔ َٗ ًَِيا َنٕل أَىَِطی  أَ ٌَ ًَنَٔل اِمزُْؤ بٔ ًُ َجَبٕل َما  اذُ بِ ٌَ اَل ُم َٗ اَل ذَِٔکُ اهَّللٔ و  َٗ یَا َرُسوَل اهَّللٔ 

ًِ ذَِٔکٔ اهَّللٔ  ًَزَّ َوَجلَّ ٔم ًََذأب اهَّللٔ   ًِ  َلُط ٔم

 ایعس، ایب رحبہی، رضحت وقعیب نب دیمحنب اکبس، ریغمہ نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ، زاید نب ایب زاید، انب

اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک ںیم ںیہمت اہمترا بس ےس رتہب لمع ہن ئاتؤں وج اہمترے 

رے ےئل اامعؽ ںیم بس ےس زایدہ اہمترے امکل یک راض اک اب ث وہ افر بس ےس زایدہ اہمترے دراجت دنلب رکےن فاال ےہ افر اہمت

وسان اچدنی رخچ )دصہق( رکےن ےس یھب رتہب ےہ افر اس ےس یھب رتہب ےہ ہک مت دنمش اک اسانم رکف وت ایکس رگدںین اڑاؤ افر فہ اہمتری 

رگدںین اڑاںیئ )افر ںیہمت دیہش رکںی(۔ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ااسی لمع وکاسن ےہ ؟ آپ یلص 

  فآہل فملس ےن رفامای اہلل یک اید افر اعمذ نب  لب ےن رفامای ہک ااسنؿ وکیئ ااسی لمع ںیہن رکات وج اید ایہل ےس یھب زایدہ ذعاب ایہلاہلل ہیلع

 ےس اجنت اک اب ث وہ۔

رحبہی،  وقعیب نب دیمحنب اکبس، ریغمہ نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ، زاید نب ایب زاید، انب ایعس، ایب :  رافی

 رضحت اوبادلرداء

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔
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و، ًنار بً زریٙ، ابی اسحٙ، اَغابی مشله، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، یحٌٰي بً آز :  راوی

 اور حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ  ٕٙ ًٔ ُرَزیِ ارٔ بِ ًَنَّ  ًِ ًَ ًُ آَزَو  ثََيا َیِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اِْلَََغِّ أَبٔی مُ َحسَّ ًَ ِشلٕٔه 

ِوْو َمِحلّٔشا یَِذَُکُ  َٗ اَل َما َجَلَص  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل ٌٔ بٔطٔ  ٌٔيٕس َيِظَضَسا ِتُضِه َوأَبٔی َس َّٔ ٌَ اهَّلَل ٓٔيطٔ إَٔلَّ َح و

َليِ  ًَ ِتُضِه الزَِّحَنُة َوَتَيزََّلِت  ظَّ َِ َُٜة َوَت ٔ ًِ ًِٔيَسظُ اِلَنََلئ صُِه اهَّللُ ٓٔيَن ٜٔيَيُة َوَذََکَ  ضِٔه الشَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب آدؾ، امعر نب زرقی، ایب ااحسؼ ، ارغایب ملسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس 

راشد رفامای وج وقؾ یھب یسک سلجم ںیم اید ایہل ںیم وغشمؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں وگایہ دےتی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

وہ۔ رفےتش اےس ریھگ ےتیل ںیہ ر تم اںیہن ڈاھپن یتیل ےہ افر اؿ رپ ہنیکس )یلست افر امطتین بلق( ارتیت ےہ افر اہلل ےنپ اپس فاےل 

 )رقمب( رفوتشں ںیم ااکن ذترکہ رفامےت ںیہ ۔

آدؾ، امعر نب زرقی، ایب ا،قح، ارغایب ملسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰییحی نب  :  رافی

 اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     673    حسیث                               سووجلس   :  جلس

 ابوبرک، محنس بً مؼٌب، اوزاعی، اسناًيل بً ًبيساهَّلل، او زرزاء، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ًٔ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ٕب  ٌَ ًُ ُمِؼ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ِرَزأئ  ًِ أُوِّ السَّ ًَ بَِيسٔ اهَّللٔ 



 

 

 ٔ ن ًَِبسٔی إَٔذا صَُو َذََکَ  ٍَ وُل أَىَا َم ُ٘ َّ َوَجلَّ َي ًَز ٌَّ اهَّلَل  ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َتاظُ الئَّييِّ َػل َٔ ِت بٔی َط َٛ  ی َوَتَْحَّ

لیع نب دیبع اہلل، اؾ درداء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب، دمحم نب بعصم، افزایع، اامس

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل رفامات ےہ ںیم اےنپ دنبہ ےک اسھت یہ وہات وہں بج فہ ےھجم اید رکےت افر ریمے )انؾ ای 

 ااکحؾ( ےئلیک اےکس وہٹن رحتک رکںی ۔

 اوبرکب، دمحم نب بعصم، افزایع، اامسلیع نب دیبعاہلل، اؾ درداء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     674    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، زیس بً حباب، مٌاویہ بً ػالح، ًنزو بً ٗيص ٛيسی، حرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َٗ  ًُ ًَِنزُو بِ ًُ َػالٕٔح أَِخبََرنٔی  اؤیَُة بِ ٌَ ًُ اِلُحَبأب أَِخبََرنٔی ُم ثََيا َزیُِس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًٔ برُِسٕ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ِٜٔيسٔیُّ  ِيٕص اِل

 َ ًَل ثَُرِت  َٛ ِس  َٗ ٍَ اِْلِٔسََلؤ  ٔ ائ ٌَّ َشَ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ ا  ابٔيًّ ٌَّ أرَِعَ أَىِبٔئِىٔي ٔمِيَضا بَٔظِيٕئ أََتَظبَُّث بٔطٔ أَ َٓ یَّ 

اَل ََل َیزَاُل لَٔشاىَُک  زَّ َوَجلَّ َٗ ًَ ًِ ذَِٔکٔ اهَّللٔ   َركِّبا ٔم

رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی داہییت  اوبرکب، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رمعف نب ،سی دنکی،

 تہب زایدہ وہےئگ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض ایک االسؾ ےک اقدعے )اامعؽ ریخ( ریمے ےئل وت

 ۔ںیہ۔ آپ اؿ ںیم ےس وکیئ ایسی زیچ ےھجم ئات دےئجی ہک ںیم ااکس اامتہؾ ف ازتلاؾ رکولں۔ رفامای اہمتری زابؿ لسلسم اید ایہل ےس رت رےہ

 اوبرکب، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، رمعف نب ،سی دنکی، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     675    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ اور ابوسٌيس ابوبرک، حشين بً ًلی ، حنزہ زیات، ابی اسحٙ، اَغ، ابی مشله، حرضت  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًِ اِْلَََغِّ أَب ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ َّیَّأت  ًِ َحِنزََة الز ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًَلَی أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ َّطُ َطضَٔس  ی ُمِشلٕٔه أَى

 َّ ٌٔيٕس أَى ِبُس ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َو َوأَبٔی َس ٌَ اَل اِل َٗ اَل إَٔذا  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل وُل اهَّللُ ُضَنا َطضَٔسا  ُ٘ اَل َي َٗ بَرُ  ِٛ اهَّللُ أَ

بِ  ٌَ اَل اِل َٗ بَرُ َوإَٔذا  ِٛ ًَِبٔسی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَا َوأَىَا أَ  َٚ زَّ َوَجلَّ َػَس ًَِبٔسی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَا َوِحسٔی ًَ  َٚ اَل َػَس َٗ ُس ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ 

یَک یٔی َوإٔذَ  ًَِبسٔی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَا َوََل َشٔ  َٚ اَل َػَس َٗ یَک َلُط  اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ ََل َشٔ َٗ اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َلطُ َوإَٔذا  َٗ اِلُنِلُک َوَلُط  ا 

اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  َٗ ًَِبسٔی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَا یٔی اِلُنِلُک َویَٔی اِلَحِنُس َوإَٔذا   َٚ اَل َػَس َٗ َٚ  اِلَحِنُس  اَل َػَس َٗ َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ  ُٗوَّ َوََل َحِوَل َوََل 

ُٗوَّ  اَل ًَِبٔسی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَا َوََل َحِوَل َوََل  َٗ رَفٕ َما  ٌِ ِلُت ْٔلَبٔی َج ُ٘ َٓ اَل  َٗ َضِنُط  ِٓ اَل اِْلَََغُّ َطِيّئا َلِه أَ َٗ َٙ ثُهَّ  اَل أَبُو إِٔسَح َٗ َة إَٔلَّ بٔی 

ُط اليَّاُر  ًَّ ًِٔيَس َمِوتٔطٔ َلِه َتَنشَّ ُض َٗ ًِ ُرٔز اَل َم َ٘ َٓ 

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب، نیسح نب یلع ، زمحہ زایت، ایب ااحسؼ ، ارغ، ایب ملسم، رضحت ا
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ہک العفہ وکیئ دوبعد ںیہن افر انگوہں وفیلکتں ےس انچب افر کین اامعؽ یک وقت ھجم یہ ےس احلص وہیتکس ےہ۔ رافی اوب ااحسؼ ےتہک ںیہ 



 

 

ریمے ااتسذ اوبرفعج ےن اےکس دعب ھچک اہک وج ںیم ھجمس ہن اکس وت ںیم ےن اوبرفعج ےس وپاھچ ہک ایک اہک؟ رفامای ےسج ومت ےک فتق ہی 

 املکت بیصن وہ اجںیئ ؟ اےس انر دفزخ ںیہن وھچےئ یگ ۔

ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب، نیسح نب یلع ، زمحہ زایت، ایب ا،قح، ارغ، ایب ملسم، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     676    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

وٌ بً اسحٙ ہنسانی، محنس بً ًبسالوہاب، مشٌز، اسناًيل بً ابی خالس، طٌيي، یحٌٰي بً كلحہ، حرضت ہار :  راوی

 سٌسالنزیہ

ٌٔيَل  ًِ إِٔسَن ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ ِبٔس اِلَوصَّأب  ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٙ اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ًُ إِٔسَح ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ الظَّ  َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس  ٔييِّ بِ ٌِ

اةٔ َرُسؤل اهَّللٔ  َٓ َس َو ٌِ اَلِت َمزَّ ًَُنزُ بَٔلِلَحَة َب َٗ َسی اِلُنزِّیَّةٔ  ٌِ طٔ ُس ًِ أُمِّ ًَ ًٔ كَِلَحَة  ًِ َیِحٌَي بِ اَل َما ًَ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ُت  ٌِ ًِ َسنٔ ٜٔ اَل ََل َوَل َٗ َک  ًَنِّ  ًٔ ئٔيّبا أََسائَِتَک إِٔمَزةُ ابِ َٛ ًَِلُه کَلَٔنّة ََل َلَک  َ ِّی َْل ٔن وُل إ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسوَل اهَّللٔ َػل

 ٔ ٌٔ َلَضا َرِوّحا ً ٌَّ َجَشَسُظ َوُروَحطُ َلَيحَٔسا ٔ تٔطٔ َوإ َٔ ولَُضا أََحْس ًِٔيَس َمِوتٔطٔ إَٔلَّ کَاىَِت ىُوّرا لَٔؼٔحي ُ٘ َّي تُ َي َلِه أَِسأَِلُط َحً َٓ َِّی ِيَس اِلَنِؤت  ُوف

ٌَّ َطِيّئا أَىَِطی َلُط ٔمِيَضا َْلََمَزظُ  ًَلَٔه أَ َلِيَضا َوَلِو  ًَ ُط  ًَنَّ ًَِلُنَضا هَٔی الًَّٔي أََراَز  اَل أَىَا أَ َٗ 

 این، دمحم نب دبعاولاہب، ع ،ر، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، ٰییحی نب ہحلط، رضحت دعسارملہی رفامیت ںیہ ہک روسؽ 
 
اہرفؿ نب ااحسؼ ہ

ایک ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااقتنؽ ےک دعب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس زگرے وت رفامای ںیہمت ا

 اہللوہا ردیجنہ ویکں وہ؟ ایک ںیہمت اےنپ اچچ زاد اھبیئ یک اامرت ایھچ ںیہن یتگل ؟ وجاب دای ہی ابت ںیہن ےہ ہکلب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انسےھجم اکی ہملک ولعمؾ ےہ وج یھب ومت ےک فتق فہ ہملک ےہک اگ فہ ہملک اس ےک انہم اامعؽ وک رفنش رک 



 

 

دے اگ افر ومت ےک فتق ایکس ہملک وک وخوبش )افر ایکس فہج ےس راتح( اس ےک مسج افر رفح دفونں وک وسحمس وہیگ رھپ ںیم آپ 

فملس ےس فہ ہملک درایتف ہن رک اکس ہک آپ اس داین ےس رشتفی ےل ےئگ۔ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےھجم فہ  یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہملک ولعمؾ ےہ فہ ہملک فیہ ےہ وج آپ ےن اےنپ اچچ ےس )ولہکاان( اچاہ اھت افر ارگ آپ وک ولعمؾ وہات ہک وکیئ زیچ اس ہملک ےس زایدہ آپ

 ےہ وت اےکن اسےنم فہ رھک دےتی ۔ ےک اچچ ےک ےئل اب ث اجنت

 این، دمحم نب دبعاولاہب، ع ،ر، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، ٰییحی نب ہحلط، رضحت دعسارملہی :  رافی
 
 اہرفؿ نب ا،قح ہ

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 د ایہل یک تلیضف ۔ای

     677    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالحنيسبً بياٌ واسلي، خالسبً ًبساهَّلل ، یوىص، حنيسبً ہَلل، ٍؼاٌ بً کاہل، ًبسالزحنً بً سنزہ،  :  راوی

 حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ بَيَ  ًَِبُس اِلَحنٔئس بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ا ًِ صٔؼَّ ًَ ًٔ صََٔلٕل  ًِ حَُنِئس بِ ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ ثََيا َخالُٔس بِ ٌٕ اِلَوأسٔليُّ َحسَّ ا

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ َسُنَزَة  ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ٕص َتُنوُت  َوَسلََّه َما اِلکَاصٔٔل  ِٔ ًِ َن ٔم

لِ  َٗ ٔیَی  ٍُ َذلَٔک إ َه َیزِٔج ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ِّی َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوأَن ًٕ إَٔلَّ ُرََفَ اهَّللُ َلَضاَتِظَضُس أَ ٔ  ٔب ُموٗ

ضاأؿ نب اکلہ
ه
، دبعارلنمح نب رمسہ، رضحت اعمذ نب  لب ریض دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس، اخدلنب دبعاہلل ، ویسن، دیمحنب الہؽ، 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج سفن وک یھب ومت اس احؽ ںیم آےئ ہک فہ اس 

 فآہل فملس( افر ہی وگایہ دؽ ےک نیقی ابت یک اہشدت د۔ات وہ ہک اہلل ےک العفہ وکیئ دوبعد ںیہن افر ںیم اہلل اک روسؽ وہں )یلص اہلل ہیلع

 ےس وہ وت اہلل یکس ششخب رفام دںی ےگ ۔

ضاأؿ نب اکلہ، دبعارلنمح نب رمسہ، رضحت اعمذ نب  :  رافی
ه
دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس، اخدلنب دبعاہلل ، ویسن، دیمحنب الہؽ، 



 

 

  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     678    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابزاہيه بً ميذرحزامی، زَکیابً ميوور، محنسبً ً٘بہ، حرضت او ہانی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا إٔبِ  ًِ أُوِّ صَ َحسَّ ًَ َبَة  ِ٘ ًُ ًُ ُس بِ ثَىٔي ُمَحنَّ ًُ َمِيُووٕر َحسَّ یَّا بِ ثََيا َزََکٔ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ اَل َرُسوُل َزاصٔيُه بِ َٗ اَلِت  َٗ اىٕٔئ 

َنْل َوََل َتتِرُ  ًَ َضا  ُ٘ ٔ َه ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ ََل َيِشب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ُک َذىِّبااهَّللٔ َػل

 اربامیہ نب ،رذرزحایم، زرکاینب وظنمر، دمحمنب ہبقع، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ُ ےس وکیئ لمع سبھ ںیہن اتکس افر ہی یسک انگہ وک )ابیق( ںیہن رےنہ د۔ات۔
َ
أ الِلّ
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
 فملس ےن اراشد رفامای ل

 اربامیہ نب ،رذرزحایم، زرکاینب وظنمر، دمحمنب ہبقع، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اید ایہل یک تلیضف ۔

     679    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، زیس بً حباب ، مالک بً اىص، ابوبرک، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 ًَ ًٔ أَىَٕص أَِخبََرنٔی ُسیَمٌّ َمِویَی أَبٔی برَِکٕ  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ًُ اِلُحَبأب  ثََيا َزیُِس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل ًِ أَبٔی َػ َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ الٕٔح 

ٕ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَس  اَل فٔی یَِووٕ ٔمائََة َمزَّة َٗ  ًِ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل یَک َلُط َلطُ اِلُنِلُک َوَلُط اِلَحِنُس َٗ ُظ ََل َشٔ

ٌَ َلطُ  ٔسیْز کَا َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  ًِ  َوصَُو  ّزا ٔم ًَّ َلُط رٔحِ ُٛ َئٕة َو ًَِيُط ٔمائَُة َسيِّ تَٔبِت َلُط ٔمائَُة َحَشَيٕة َوُمهَٔی  ُٛ إب َو َٗ ًَِْشٔ رٔ ًَِسُل 

ثَرَ  ِٛ اَل أَ َٗ  ًِ ا أَتَی بٔطٔ إَٔلَّ َم َل ٔمنَّ ـَ ِٓ َ ٔیَی اللَِّئل َوَلِه َیأِٔت أََحْس بٔأ ٌٔ َسائَٔز یَِؤمطٔ إ ِيَلا  الظَّ

ب ، امکل نب اسن، اوبرکب، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب، زدی نب ةح
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 ےہک اےس دس الغؾ آزاد  ع
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رکےن یک ربارب وثاب ےلم اگ افر اس ےک ےئل وسایکینں یھکل اجںیئ یگ افر اےکس وس انگہ اٹمدےیئ اجںیئ ےگ افر ہی املکت اس ےک ےئل 

ت وس ےس امتؾ دؿ رات کت ناطیؿ ےس افحتظ اک ذرہعی ےتنب ںیہ افر وکیئ یھب اس ےس رتہب لمع ںیہن رکات اال ہی ہک وکیئ صخش ہی املک

 یھب زایدہ رمہبت ےہک ۔

 اوبرکب، زدی نب ةحب ، امکل نب اسن، اوبرکب، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ۔ اید ایہل یک تلیضف

     680    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، برک بً ًبسالزحنً، ًيسٰي مدتاری، محنس ابی ليلٰی، ًليہ ًوفی حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًَِبسٔ   ًُ ثََيا برَِکُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َة  َحسَّ ًَٔليَّ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ اِلُنِدَتارٔ  ثََيا ًٔيَسي بِ ًٔ َحسَّ الزَِّحَن

ٔ َػ  اَل فٔی زُبُز َٗ  ًِ اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ َساةٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اِل َِ  اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََلةٔ اِل



 

 

َبٕة مٔ  َٗ ٚٔ َر َتا ٌَ َٛ  ٌَ ٔسیْز کَا َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  ٔ اِلَديِرُ َوصَُو  یَک َلُط َلُط اِلُنِلُک َوَلطُ اِلَحِنُس بَٔئسظ ٌٔيَل َشٔ  ًِ َوَلسٔ إِٔسَن

دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع اتخمری، دمحم ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف رضحت اوب
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ِ ش ّ

ُ
  افالد ںیم ےس اکی الغؾ آزاد رکےن اک وثاب ےلم اگ۔ک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع اتخمری، دمحم ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔

     681    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً ًه جابز، حرضت  ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، موسٰي بً ابزاہيه بً ٛثير بً بظير بً ٓاٛہ، كلحہ بً َاض :  راوی

 جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًٔ َبٔظير ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ ثََيا ُموَسي بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ُت كَِلَحَة َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ اٛٔطٔ  َٔ ًٔ اِل بِ

اَل  َٗ  ٕ ًَهِّ َجابٔز  ًَ إغ ابِ َ َٔ  ًَ ُل  بِ ـَ ِٓ وُل أَ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ًَِبٔس اهَّللٔ َي  ًَ ُت َجابَٔز بِ ٌِ َسنٔ

ًَأئ اِلَحِنُس ِهَّلِل ُل السُّ ـَ ِٓ َِکٔ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوأَ  الذِّ

 نب افہک، ہحلط نب رخاس نب اج اجرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، ومٰیس نب اربامیہ نب ریثک نب ریشب
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ُ ےہ اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس الضف رتنی ذرک ل

َ
أ الِلّ
َ
ّل

ِ ےہ ۔
َ
ْذ ُ لِلِّ
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ح
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 افر الضف رتنی داع ا



 

 

ارلنمح نب اربامیہ دیقشم، ومٰیس نب اربامیہ نب ریثک نب ریشب نب افہک، ہحلط نب رخاس نب اج اجرب، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔ اہلل یک دمح

     682    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابزاہيه ميذرحزامی، ػسٗہ بً بظير، ٗسامہ بً ابزاہيه جنهی، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَ إٔبَِزاصٔيَه اِلُحَنهٔیَّ َحسَّ َُٗساَمَة بِ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ َنزٔیِّيَن  ٌُ ٕ َمِویَی اِل ًُ َبٔظير ُة بِ َٗ َيا َػَس

 ٌَ ٌٔ ُم َلِيطٔ ثَِوبَا ًَ أب َوصَُو ََُُلْو َو ًٔ اِلَدلَّ ًٔ ًَُنَز بِ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ ٔیَی  ُٕ إ ٔ ٌَ یَِدَتل َّطُ کَا ُث أَى َ یَُحسِّ ث َحسَّ َٓ اَل  َٗ  ٌٔ ا ًُ ِؼرَفَ ًَِبُس اهَّللٔ بِ َيا 

اَل یَا َربِّ  َٗ ٔ اهَّللٔ  ًِ ًَٔباز ِبّسا ٔم ًَ  ٌَّ ثَُضِه أَ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َنا یَِيَبغٔی لَٔحََلٔل  ًَُنَز أَ َٛ َلَک اِلَحِنُس 

لَ  َٓ َٜئِن  َلِت بٔاِلَنَل َـّ ٌَ َٓ ٔوئه ُسِلَلاىَٔک  ٌَ ٔ ِس َوِجضَٔک َول َٗ ِبَسَک  ًَ  ٌَّ ٔ اََل یَا َربََّيا إ َٗ َنأئ َو ٔیَی الشَّ ٌَٔسا إ َؼ َٓ َٕ یَِٜتَُباىَٔضا  ِي َٛ ِه یَِسرَٔیا 

اَل  َٗ ِبُسُظ َماَذا  ًَ اَل  َٗ ًَِلُه بَٔنا  زَّ َوَجلَّ َوصَُو أَ ًَ اَل اهَّللُ  َٗ َٕ ىَِٜتُبَُضا  ِي َٛ اَلّة ََل ىَِسرٔی  َ٘ اَل َم َٗ ٔ اََل َیا َربِّ إ َٗ اَل یَا ًَِبسٔی  َٗ َُّط  ى

تَُباصَ  ِٛ زَّ َوَجلَّ َلُضَنا ا ًَ اَل اهَّللُ  َ٘ َٓ ًَٔوئه ُسِلَلاىَٔک  َنا یَِيَبغٔی لَٔحََلٔل َوِجضَٔک َو َٛ انٔی َربِّ َلَک اِلَحِنُس  َ٘ َّي یَِل ًَِبٔسی َحً اَل  َٗ َنا  َٛ ا 

أَِجزَٔیُط بَٔضا َٓ 

اربامیہ ،رذرزحایم، دصہق نب ریشب، دقاہم نب اربامیہ یحمج، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 
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 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی اہلل ےک دنبے ےن اہک ن 
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 اے اہلل! آپ 
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یہ ےک ےئل امتؾ رعتںیفی۔ وج آپ شبرگ ذات افر میظع تنطلس ےک اشایؿ اشؿ ےہ وت رفوتشں )رکاًام اکنیبت( وک دوشاری وہیئ افر 

اںیہن ھجمس ہن آای ہک ااکس وثاب ےسیک ںیھکل۔ انچہچن دفونں آامسؿ یک رطػ ڑچےھ افر رعض ایک اے امہرے رپفرداگر ! آپ ےک 

ےن اکی ابت یہک ےہ ںیمہ ھجمس ںیہن آای ہک اس اک وثاب ےسیک ںیھکل ؟ اہلل زعفلج ابفوجدہکی اےنپ دنبہ یک اس ابت ےس دنبے 
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  فافق ےہ وپاھچ اوہنں ےن ایک اہک؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک اے رپفداگر ! اس ےن اہک ن 
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م
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ُ
 وت اہلل زعفلج ےن اؿ دفونں رفوتشں ےس رفامای ہک ریمے دنبے اک یہی ہملک ھکل دف۔ بج فہ ےھجم ےلم اگ وت ںیم وخد اس اک اس لُس
َ
ِ

 

ي

 وک ارجدفں اگ ۔

 اربامیہ ،رذرزحایم، دصہق نب ریشب، دقاہم نب اربامیہ یحمج، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔

     683    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بسالحبار بً حرضت وائل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، یحٌٰي بً آزو، ارسائيل، ابی اسحٙ، ً :  راوی

ِبٔس اِلحَ  ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيُل  ثََيا إرِٔسَ ًُ آَزَو َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َوائٕٔل  بَّارٔ بِ

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل َّی اهَّللُ َػلَِّيُت َم َّی الئَّييُّ َػل ا َػل َلنَّ َٓ ّبا ُمَباَرکّا ٓٔيطٔ  ثٔيّرا كَيِّ َٛ اَل َرُجْل اِلَحِنُس ِهَّلِل َحِنّسا  َ٘ َٓ َه   َوَسلَّ

 ُٓ ِس  َ٘ اَل َل َ٘ َٓ اَل الزَُّجُل أَىَا َوَما أََرِزُت إَٔلَّ اِلَديَِر  َٗ اَل َصَذا  َٗ ًِ َذا الَّٔذی  اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  َنا تٔحَ ًَ َٓ َنأئ  ِت َلَضا أَبَِواُب الشَّ

زِٔغ  ٌَ ٌَ اِل  ىَِضَيَضَضا َطِيْئ زُو

ہیلع یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، ایب ااحسؼ ، دبعاابجلر نب رضحت فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل 

َمْذ َُ
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ْ ل

أ فِت ِة بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنزادا رک ےکچ  فآہل فملس شیکھت امنز ادا یک۔ اکی رمد ےن اہک۔ ا
ً
ک
َ
أر
َ
اأ ُم 
ً
ِّت 
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ط
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ً

  
ِ

 

َ
ا ک
ً
ِ ََحْ 
َ
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ؿ ےک وت رفامای ہی دمح سک ےن یک ؟ اس رمد ےن رعض ایک ںیم ےن افر ریما ریخ افر الھبیئ اک یہ ارادہ اھت۔ رفامای اس )ہملک( دمح ےک ےئل آامس

 افر رعش ےس ےچین وکیئ زیج یھب اےس رفک ہن یکس ۔ درفازے وھکؽ دےیئ ےئگ

 یلع نب دمحم، ٰییحی نب آدؾ، ارسالیئ، ایب ا،قح، دبعاابجلر نب رضحت فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔ا

     684    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً خالسازرٚ، مزواٌ، وليس بً مشله، زہير بً ًبساهَّلل بً محنس، ميؼور بً ًبسالزحنً ، ػٔيہ بً ىبت  :  راوی

 ًيہ طيبہ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌایٰی 

ًُ ُمحَ  ثََيا ُزَصيِرُ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌَ َحسَّ ُٚ أَبُو َمزَِوا ًُ َخالٕٔس اِْلَِزَر ثََيا صَٔظاُو بِ ًَِبٔس َحسَّ  ًٔ ًِ َمِيُؼورٔ بِ ًَ ٕس  نَّ

ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ  اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َة بِٔئت َطِيَبَة  ٔٔيَّ طٔ َػ ًِ أُمِّ ًَ  ًٔ اَل الزَِّحَن َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َرأَی َما یُٔحبُّ  ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ًَلَی کُلِّ حَ  اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل  َٗ ُظ  الَٔحاُت َوإَٔذا َرأَی َما یرَِکَ َنتٔطٔ َتتٔهُّ الؼَّ ٌِ ٔ  الٕ اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذی بٔي

 ہبیش، اؾ اوملنینم دیسہ اشہؾ نب اخدل ازرؼ، رمفاؿ، فدیل نب ملسم، زریہ نب دبعاہلل نب 

 

 

 

دمحم، وصنمر نب دبعارلنمح ، ہیفص نب ب

اراشد اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وکیئ دنسپ دیہ زیچ )ای ابت( دےتھکی وت 
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 افر بج اندنسپدیہ زیچ دےتھکی وت رفامےت ا
ُ
 ت

 ہبیش، اؾ  :  رافی

 

 

 

اشہؾ نب اخدلازرؼ، رمفاؿ، فدیل نب ملسم، زریہ نب دبعاہلل نب دمحم، وصنمر نب دبعارلنمح ، ہیفص نب ب

 اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔



 

 

     685    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ، موسٰي بً ًبيسہ، محنسبً ثابت، حرض :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ًِ ُموَسي بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َزَة أَ

ًَلَی کُلِّ  وُل اِلَحِنُس ِهَّلِل  ُ٘ ٌَ َي َه کَا ًِ َحأل أَصِٔل اليَّارٔ  َوَسلَّ  َحإل َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٔم

یلع نب دمحم، فعیک، ومٰیس نب دیبعہ، دمحمنب اثتب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 نِمْ 
َ ِ
ُع ُذ ي 
َ
 أ
ِّ
ب
َ
أٍؽ ر
َ
ِ ج ّ

ُ
 ک

َ
َ
ِ ع
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح
ْ ل

أِر رہ احؽ ںیم اہلل یہ ےک ےئل رعتفی )افر رکش( ےہ۔ فآہل فملس ےن رفامای اَ
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 اے ریمے رپفرداگر ! ںیم الہ دفزخ یک احتل ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ومٰیس نب دیبعہ، دمحمنب اثتب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک دمح فانثء رکےن فاولں یک تلیضف ۔

     686    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يہحشً بً ًلی خَلل، ابوًاػه، طبيب بً بظير، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ً :  راوی

اَل َرُسو َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًٔ بِْٔشٕ  ًِ َطبٔئب بِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا أَبُو  ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ُل اهَّللٔ َػل

ٌَ ا اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل إَٔلَّ کَا َ٘ َٓ َنّة  ٌِ ٔ ًَِبٕس ن ًَلَی  َه اهَّللُ  ٌَ َه َما أَِن ا أََخَذ َوَسلَّ َل ٔمنَّ ـَ ِٓ ًَِلاُظ أَ  لَّٔذی أَ

نسح نب یلع الخؽ، اوباعمص، بیبش نب ریشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ِ ےہک وت اس دنبہ ےن وج
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح
ْ ل

 دای فہ رتہب ےہ اس ےس وج اس ےن ایل۔ رفامای اہلل اعتیل یسک دنبہ رپ تمعن رفامںیئ افر فہ تمعن رپاَ



 

 

 نسح نب یلع الخؽ، اوباعمص، بیبش نب ریشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےنہک یک تلیضف ۔ احبسؿ

     687    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًلی بً محنس، محنسبً ٓـيل، ًنارہ بً ٌٗ٘اَ، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ُمحَ  اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َو اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًٔ اِل ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ نَّ

 ٌٔ ٌٔ فٔی اِلنٔيزَا ٌٔ َث٘ٔيَلَتا ًَلَی اللَِّشا  ٌٔ َتا َٔ ٔٔي ٌٔ َخ َه کَلَٔنَتا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٔیَی الزَِّحنَ َٗ ٌٔ إ ًٔ  َحبٔيبََتا

ٔوئه  ٌَ ٌَ اهَّللٔ اِل ٔ ُسِبَحا ٌَ اهَّللٔ َوبَٔحِنٔسظ  ُسِبَحا

 اوبرکب، یلع نب دمحم، دمحمنب لیضف، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف ےملک زابؿ رپ ےکلہ رتازف ںیم
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 اھبری افر رنمح ےک دنسپدیہ ںیہ 

 ۔

 اوبرکب، یلع نب دمحم، دمحمنب لیضف، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔



 

 

     688    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، حناز بً سلنہ، ابوسياٌ، ًثناٌ بً ابی سوزہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ٌَ َحسَّ ًِ ًُِثَنا ًَ  ٌٕ ًِ أَبٔی ٔسَيا ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَ ًٔ أَبٔی َسِوَزَة  بِ

ّس  زُٔض ََغِ ِِ َه َمزَّ بٔطٔ َوصَُو َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل اَل أَََل أَ َٗ اّسا یٔی  ُِٗلُت َٔغَ زُٔض  ِِ اَل یَا أَبَا صَُزیَِزَة َما الَّٔذی َت َ٘ َٓ ا 

ٌَ اهَّللٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل ُِٗل ُسِبَحا اَل  َٗ اَل بَلَی یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ًِ َصَذا  ٕ َلَک ٔم إض َخيِر ًَلَی َٔغَ َک  َ أَزُلُّ ب ِٛ رُ  َوََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َواهَّللُ أَ

َزِض َلَک بٔکُلِّ َواحَٔسةٕ َطَحَزْة فٔی اِلَحيَّةٔ  ِِ  ُي

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اوبانسؿ، امثعؿ نب ایب وسدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ! ایک وب رےہ وہ؟ ںیم ےن درتخ اگل رےہ ےھت۔ رقبی ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زگر وہا وت رفامای ا
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 رعض ایک درتخ اگل راہ وہں۔ رفامای اس ےس رتہب درتخ ںیہمت ہن ئاتؤں ؟ رعض ایک رضفر ! اے اہلل ےک روسؽ۔ رفامای وہک 

 )اؿ ںیم ےس
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
الِلّ
َ
ُ ف
َ
أ الِّل
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
ل
َ
ِ ف
َ
ْذ ُ لِلِّ
َم
ح
ْ ل

ا
َ
 ( رہ ہملک ےک دبہل تنج ںیم اہمترے ےئل اکی درتخ ےگل اگ۔ف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اوبانسؿ، امثعؿ نب ایب وسدہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔

     689    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، مشٌز، محنسبً ًبسالزحنً ، ابی رطسیً، ابً ًباض، حرضت جویزیہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی رٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ُس بِ ثَىٔي ُمَحنَّ ْز َحسَّ ٌَ ثََيا ٔمِش ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ  ًَ ِطٔسی



 

 

َّی ا َلِيطٔ َوَسلََّه حٔيَن َػل ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َمزَّ بَٔضا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ ُجَویِزٔیََة  ًَ ًَبَّإض   ًٔ َساَة َوهَٔی ابِ َِ َّی اِل َس َما َػل ٌِ َساَة أَِو َب َِ ِل

ُِٗنُت  ُِٗلُت ُمِيُذ  ِس  َ٘ اَل َل َ٘ َٓ َذلَٔک  َٛ َٕ َوهَٔی  اَل اىَِتَؼ َٗ ٍَ اليََّضاُر أَِو  َٔ ٍَ حٔيَن اِرَت َج َ ََ ٍَ کَلَٔنإت ثَََلَث  َتِذَُکُ اهَّلَل  ِئک أَِربَ ًَ

ثَرُ َوأَِرَجُح أَِو أَِو  ِٛ ٔططٔ َمزَّإت َوهَٔی أَ ٌَ اهَّللٔ زٔىََة رَعِ ٔشطٔ ُسِبَحا ِٔ ٌَ اهَّللٔ رَٔؿا َن ًََسَز َخِل٘ٔطٔ ُسِبَحا ٌَ اهَّللٔ  ُِٗلٔت ُسِبَحا ا  ٌُ ٔمنَّ َز

ٌَ اهَّللٔ ٔمَساَز کَلَٔناتٔطٔ   ُسِبَحا

 اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، ع ،ر، دمحمنب دبعارلنمح ، ایب ردشنی، انب ابعس، رضحت وجریہی ریض اہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ےک فتق ای حبص یک امنز ےک دعب اؿ ےک اپس ےس زگرے۔ ہی ذرک اہلل ںیم وغشمؽ ںیھت۔ 

وغشمؽ ںیھت۔ بج دؿ ڑچھ ایگ ای دفرہپ وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی الےئ۔ ہی ایس احتل ںیم )ذرک اہلل ںیم( 
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رفامای اہمترے اپس ےس اجےن ےک دعب ںیم ےن ہی اچر املکت نیت ابر ےہک۔ فہ اہمترے ذرک ےس سبھ رک افر فزین افر اھبری ںیہ 
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 مَاأب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، ع ،ر، دمحمنب دبعارلنمح ، ایب ردشنی، انب ابعس، رضحت وجریہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف ۔احبسؿ اہلل ےنہک 

     690    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبْشبرک بً خلٕ، یحٌٰي بً سٌيس، موسٰي بً ابی موسٰي كحاٌ، ًوٌ بً ًبساهَّلل ، حرضت نٌناٌ بً بظير رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَىٔي یَِحٌَي ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًِ أَبٔيطٔ  َحسَّ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ٌٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ  ٌٔ ا حَّ ًٔ أَبٔی ًٔيَسي اللَّ ًِ ُموَسي بِ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس بِ

ا تَ  ٌَّ ٔمنَّ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ًِ أَخٔيطٔ  ًَ ًِ َجََلٔل اهَّللٔأَِو  ٌَ ٔم و  ِذَُکُ

 ٔ ُ بَٔؼاح
َسؤیِّ اليَِّحٔل تَُذَکِّ َٛ ًَّ َزؤیٌّ  زِٔغ َلُض ٌَ ًَ َحِوَل اِل ِٔ ٔل ٌَ ِحنٔيَس یَِي ِضلٔيَل َوالتَّ ِشبٔيَح َوالتَّ ٌِ التَّ ِه أَ ُٛ بَٔضا أََما یُحٔبُّ أََحُس



 

 

ُ بٔطٔ 
ًِ یَُذَکِّ ٌَ َلطُ أَِو ََل یَزَاَل َلطُ َم  َیُٜو

نب ایب ومٰیس احطؿ، وعؿ نب دبعاہلل ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ  اوبرشبرکب نب فلخ، ٰییحی نب دیعس، ومٰیس
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ہی املکت اہلل ےک رعش ےک  ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج مت اہلل یک شبریگ اک ذرک رکےت وہ ًالثم 

افر دہش یک ویھکمں یک رطح انھبنھبےت ںیہ۔ اےنپ ےنہک فاےل اک ذرک )اہلل یک ابراگہ ںیم( ااکس ذرک رکےت رےہ رگد رکچ اگلےت ںیہ 

 )وتاےس اچےئہ ہک اؿ املکت رپ دفاؾ ا رایر رکے( ۔

  اعتٰیل ہنعاوبرشبرکب نب فلخ، ٰییحی نب دیعس، ومٰیس نب ایب ومٰیس احطؿ، وعؿ نب دبعاہلل ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔

     691    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یا بً ميوور، محنس بً ً٘بہ بً ابی مالک، او ہانی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابزاہيه بً ميذرحزامی، ابویحٌٰي زَک :  راوی

ُس  ثَىٔي ُمَحنَّ ًُ َمِيُووٕر َحسَّ یَّا بِ ثََيا أَبُو َیِحٌَي َزََکٔ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ أُوِّ َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی َمالٕٔک  َبَة بِ ِ٘ ًُ ًُ  بِ

اَلِت أَ  َٗ َٗ َصاىٕٔئ  ِّی  إٔن َٓ ًََنٕل  ًَلَی  ِلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ زُلَّىٔي  ُ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُت َتِيُت إ ِٔ ٌُ بٔرُِت َوَؿ َٛ ِس 

هٔی اهَّللَ مٔ  ِّرٔی اهَّلَل ٔمائََة َمزَّةٕ َواِحَنسٔی اهَّللَ ٔمائََة َمزَّةٕ َوَسبِّ ب َٛ اَل  َ٘ َٓ ٕد فٔی َوبَُسىُِت  ٕض ُمِلَحٕه ُمرِسَ َ ََ ًِ ٔمائَةٔ  ائََة َمزَّةٕ َخيِْر ٔم

َبةٕ  َٗ ًِ ٔمائَٔة َر ًِ ٔمائَةٔ بََسىَٕة َوَخيِْر ٔم  َسبٔئل اهَّللٔ َوَخيِْر ٔم

ںیم روسؽ اہلل یلص اربامیہ نب ،رذرزحایم، اوبٰییحی زرکای نب وظنمر، دمحم نب ہبقع نب ایب امکل، اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ےھجم وکیئ لمع ئاتےیئ ویکہکن ںیم رمع ردیسہ انوتاں افر 
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ذ ُ ہللِ اہک رکف افر وس ابر اھبری دبؿ فایل وہیئگ وہں )تقشم فایل ابعدت دوشار وہیئگ ےہ( رفامای وس ابر الِلّ

م

اأَؿ اہللِ اہک رکف۔ ہی اہمترے ےئل راہ ایہل ںیم وس وھگڑے زنی افر اگلؾ ےک اسھت د ےن ےس رتہب ںیہ افر وس افوٹنں ےس رتہب ںیہ وس
َ
ج
ب  ُ
ض

 



 

 

 الغؾ آزاد رکےن ےس رتہب ںیہ ۔

 یب امکل، اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنعاربامیہ نب ،رذرزحایم، اوبٰییحی زرکای نب وظنمر، دمحم نب ہبقع نب ا :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔
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ً ًنزو، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، سلنہ بً ٛہيل، ہَلل بً يشاٖ، حرضت سنزة بً جيسب ابوًنزحٔؽ ب :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ َسَلَنَة بِ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ُؽ بِ ِٔ ثََيا أَبُو ًَُنَز َح ًٔ َحسَّ ًِ صََٔلٔل بِ ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ

ُل اِلکَََلؤ ََل  ـَ ِٓ ٍْ أَ اَل أَِربَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ُجِيَسٕب  ًِ َسُنَزَة بِ ًَ  ٕٖ ٌَ َيَشا ًَّ بََسأَِت ُسِبَحا ٔ َک بٔأَیِّض َيرُضُّ

بَرُ  ِٛ  اهَّللٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َواهَّللُ أَ

ل، الہؽ نب اسیػ، رضحت رمسة نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرمعصفح نب رمع
 ت 
کہ

ف، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہملس نب 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اچر املکت امتؾ اکومں ےس الضف ںیہ وج یھب ےلہپ ہہک ولھچک رحج 
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ل، الہؽ نب اسیػ، رضحت رمسة نب بدنب ریض اہلل  :  رافی
 ت 
کہ

اوبرمعصفح نب رمعف، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہملس نب 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔
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 نرص بً ًبسالزحنً، ًبسالزحنً محاربی، مالک بً اىص ، سیم، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ ا  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًِ أَبٔی َػالٕٔح َحسَّ ًَ ًِ ُسیَمٕٓ  ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ  ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  اُئ َحسَّ ًٔ اِلَوطَّ ًِ  لزَِّحَن ًَ

 َ ٔ ٔمائ ٌَ اهَّللٔ َوبَٔحِنٔسظ اَل ُسِبَحا َٗ  ًِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِت َلُط ذُىُوبُُط َوَلِو کَاىَِت أَبٔی صَُزیَِزَة  َة َمزَّةٕ ُرُٔفَ

 ٔمِثَل َزبَٔس اِلَبِْحٔ 

رصن نب دبعارلنمح، دبعارلنمح احمریب، امکل نب اسن ، یمس، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

اأَؿ 
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ج ْ
ب 
ُ
ض
ـِ وس ابر ےہک اس ےک انگہ شخب دےیئ اجںیئ ارگ دنمسر یک اھجگ یک امدنن اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج  َمْذ ِ

ِح
ن 

َ
ِ ف
َ
الِلّ

 وہں ۔

 رصن نب دبعارلنمح، دبعارلنمح احمریب، امکل نب اسن ، یمس، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 احبسؿ اہلل ےنہک یک تلیضف ۔
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ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، ًنز بً راطس، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ابی سلنہ بً ًبسالزحنً، حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل  :  راوی

 ایٰی ًيہتٌ

 ًِ ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ًٔ َرأطٕس  ًِ ًَُنَز بِ ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ أَبٔی َسَلَنَة بِ



 

 

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  اَل یٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِرَزأئ  بَرُ أَبٔی السَّ ِٛ ٌَ اهَّللٔ َواِلَحِنُس ِهَّلِل َوََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َواهَّللُ أَ َلِيَک بُٔشِبَحا ًَ َه  لَّ

َضا َٗ َحَزةُ َوَر َنا َتُحمُّ الظَّ َٛ ًَ اِلَدَلایَا  ىٔي یَِحُلِل ٌِ ََّضا َي إٔى َٓ 

، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ یلع نب دمحم، اوباعمفہی، رمع نب رادش، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس نب دبعارلنمح
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 اک اامتہؾ ایک رکف ویکہکن ہی انگوہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 
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ْ
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َ
 أ

 درتخ اےنپ )وسےھک( ےتپ اھجڑ د۔ات ےہ ۔وک اےسی اھجڑ دےتی ںیہ ےسیج 

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، رمع نب رادش، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 یل ےس ششخب بلط رکان۔اہلل اعت

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔
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 ًلی بً محنس، ابواسامہ، محاربی، مالک بً مِول، محنس بً سوٗہ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ل ًَ ثََيا  َ َحسَّ ًِ ى ًَ َة  َٗ ًٔ ُسو ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ َوٕل  ِِ ًٔ ٔم ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َواِلُنَحارٔبٔیُّ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًٔ ًَُنزَ یُّ بِ ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ آ

وُل َر  ُ٘ َه فٔی اِلَنِحلٔٔص َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  سُّ لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ٌُ يَّا َلَي ُٛ  ٌِ ٔ اَل إ اُب الزَّحٔيُه َٗ وَّ ََّک أَىَِت التَّ ًَلَیَّ إٔى بِّ اُرِٔفِ یٔی َوتُِب 

 ٕ  ٔمائََة َمزَّة

یلع نب دمحم، اوبااسہم، احمریب، امکل نب وغمؽ، دمحم نب وسہق، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ امشر رکےت 

 اے ریمے  ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سلجم ںیم
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وس ابر رفامےت ر

 رپفرداگر ! ریمی ششخب رفام افر وتہب وبقؽ رفام۔ الب ہبش وت وتہب وبقؽ رکےن فاال رہمابؿ ےہ ۔



 

 

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، اوبااسہم، احمریب، امکل نب وغمؽ، دمحم نب وسہق، انعف،  :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔
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 طيبہ، محنسبً بْش، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

 َّ ٕ اهَّللٔ َػل رٔفُ اهَّللَ َوأَتُوُب إَٔلِيطٔ فٔی اِلَيِوؤ ٔمائََة َمزَّة ِِ ِّی َْلَِسَت ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ی اهَّللُ 

 ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 وہں دؿ ںیم وس رمہبت ۔ راشد رفامای ںیم اہلل ےس ششخب بلط رکات وہں افر وتہب رکاتفآہل فملس ےن ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔

     697    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، مِيرہ بً ابی رح، سٌيس بً ابی بززہ بً حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ٕس َحسَّ  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٔ َحسَّ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی ُموَسي  ًٔ أَبٔی بُزَِزَة بِ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ أَبٔی اِلُْحِّ  ًِ ُمِٔيَرَة بِ ًَ  ٍْ  ثََيا َوٛٔي

رٔفُ اهَّللَ َوأَتُوُب إَٔلِيطٔ فٔی اِلَيِوؤ  ِِ ِّی َْلَِسَت ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل   ٌٔيَن َمزَّةّ َسبِ َٗ

 یلع نب دمحم، فعیک، ریغمہ نب ایب رح، دیعس نب ایب ربدہ نب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم اہلل ےس ششخب بلط رکات وہں افر وتہب رکات وہں دؿ ںیم رتس رمہبت۔

 عیک، ریغمہ نب ایب رح، دیعس نب ایب ربدہ نب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، ف :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔

     698    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، مِيرہ بً ابی رح، سٌيس بً ابی بززہ بً ابی موسٰي حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًٔ ًٔ أَبٔی بُزَِزَة بِ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًٔ أَبٔی اِلُْحِّ  ًِ ُمِٔيَرَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٔ أَبٔی ُموَس  َحسَّ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ي 

 ًِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ًَيَّإغ   ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّى اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اَل َٗ َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ  ٔ أَبٔی اِلُنِٔيَرة

ُسوصُ  ٌِ ٌَ ََل َي ًَلَی أَصِلٔی َوکَا ٌَ فٔی لَٔشانٔی َذَرْب  ًِ کَا ًَ أَىَِت ٔم اَل أَیِ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َذلَٔک لٔلئَّييِّ َػل ََٓذََکِ َُيِرٔصِٔه  ٔیَی  ِه إ

ٌٔيَن َمزَّةّ  رٔفُ اهَّلَل فٔی اِلَيِوؤ َسِب ِِ ارٔ َتِشَت َٔ ِِ ٔ  أَلِست

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اےنپ الہ اخہن ےس ابت یلع نب دمحم، ریغمہ نب ایب رح، دیعس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس رضحت ذحہفی ریض ا

رکےن ںیم ریمی زابؿ ےب اقوب ؟یھ نکیل الہ اخہن ےس سبھ رک یسک افر یک رطػ اجتفز ہن رکیت ؟یھ )ہک اؿ ےک فادلنی ای یسک افر رہتش 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذترکہ  دار ےک قلعتم ھچک دفں اہتبل اؿ ےک قلعتم وکیئ تخس ہملک زابؿ ےس لکن اجات اھت( ںیم ےن یبن

 ایک وت رفامای مت اافغتسر ویکں ںیہن رکےت۔ رفزاہن رتس رمہبت اافغتسر ایک رکف۔



 

 

 یلع نب دمحم، ریغمہ نب ایب رح، دیعس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔

     699    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ي اهَّلل ًنز بً ًثناٌ بً سٌيس، ٛثير بً زیيارحنصي، محنسبً ًبسالزحنً بً رعٚ، حرضت ًبساهَّلل بً برس رض :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبٔی َحسَّ ًٔ زٔیَيإر اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔئس بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ًَِنزُو بِ ثََيا  ٕٚ َحسَّ ًٔ رٔعِ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ بِ

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َٗ وُل  ُ٘ ًَ برُِسٕ َي ًَِبَس اهَّللٔ بِ ُت  ٌِ ثٔيّراَسنٔ َٛ اّرا  َٔ ِِ ٔ تٔطٔ اِست َٔ ًِ َوَجَس فٔی َػٔحي  َلِيطٔ َوَسلََّه كُوبَی لَٔن

رمع نب امثعؿ نب دیعس، ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 ےئلیک وج اےنپ انہم اامعؽ ںیم رثکبت اافغتسر اپےئ ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخربخشی ےہ اس 

 رمع نب امثعؿ نب دیعس، ریثک نب دانیریصمح، دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔

     700    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، حٜه بً مؼٌب، محنس بً ًلی بً ًبساهَّلل بً ًباض، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 تٌایٰی ًيہ

ارٕ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ  َحسَّ  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕب  ٌَ ًُ ُمِؼ َُٜه بِ ثََيا اِلَح ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ بَّإض َحسَّ

ًِ لَ  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ثَُط  َُّط َحسَّ ًِ کُلِّ أَى َل اهَّللُ َلُط ٔم ٌَ اَر َج َٔ ِِ ٔ زَٔو أَلِست

ًِ َحِيُث ََل یَِحَتٔشُب  ُط ٔم َٗ ّجا َوَرَز ٕٙ َمُِخَ ًِ کُلِّ ٔؿي ّجا َؤم َ ََ  َصٓهٕ 

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، مکح نب بعصم، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

فر ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اافغتسر وک الزؾ رکےل اہلل اعتیل رہ رپاشیین ںیم اس ےک ےئل آاسین دیپا رفامدںی ےگ اروس

 رہ یگنت ںیم اس ےک ےئل راہ انبدںی ےگ افر اےس ایسی ہگج ےس رزؼ اطع رفامےگنیئ اہجں ےس اس اک امگؿ یھب ہن وہ۔

  نب ملسم، مکح نب بعصم، دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےس ششخب بلط رکان۔

     701    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، حنازبً سلنہ، ًلی بً زیس، ابی ًثناٌ، او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ از ًِ َحنَّ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ َحسَّ ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  وا الئَّييَّ َػل رَفُ ِِ وا َوإَٔذا أََساُؤا اِسَت ًَ إَٔذا أَِحَشيُوا اِستَِبَْشُ ًِ الَّٔذی ِلىٔي ٔم ٌَ وُل اللَُّضهَّ اِج ُ٘ ٌَ َي  َوَسلََّه کَا

، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، یلع نب زدی، ایب امثعؿ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ںیم رفامای رکےت ےھت اے اہلل! ےھجم اؿ ولوگں ںیم ےس انبدےئجی وج یکین رک ےک وخش 



 

 

 ےئ وت اافغتسر رکےت ںیہ ۔وہےت ںیہ افر ربایئ رسزد وہ اج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، یلع نب زدی، ایب امثعؿ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ۔ یکین یک تلیضف

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 یکین یک تلیضف ۔

     702    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، مٌزور بً سویس، حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی اهَّللُ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ ًٔ ُسَویِٕس  زُورٔ بِ ٌِ اِلَن

 ًِ ًَِْشُ أَِمَثالَٔضا َوأَزٔیُس َوَم َلطُ  َٓ ًِ َجاَئ بٔاِلَحَشَئة  ایَی َم ٌَ وُل اهَّللُ َتَباَرَک َوَت ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي َحزَاُئ َسيِّئَةٕ ًَ َٓ َئةٔ  يِّ َجاَئ بٔالشَّ

بُِت مٔ  ًّا َتَْقَّ َب ٔمىِّي ذَٔرا ًِ َتَْقَّ ا َوَم ًّ بُِت ٔمِيطُ ذَٔرا َب ٔمىِّي ٔطبِّرا َتَْقَّ ًِ َتَْقَّ ًِ أََتانٔی ِثلَُضا أَِو أَُرِٔفُ َوَم ا َوَم ًّ  ٔمِيطُ بَا

ُک بٔی أب اِْلَِرٔق َخٔليئَّة ثُهَّ ََل يُِْشٔ ًِ َلَ٘ٔيىٔي بْٔٔقَ ةّ  َیِنٔشي أََتِيُتطُ َصزَِوَلّة َوَم رٔفَ ِِ  َطِيّئا َل٘ٔيُتطُ بٔنِٔثلَٔضا َم

یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، زعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وج دبی الےئ وت دبی اک دبہل اس دبی  رفامای اہلل اعتیل رفامےت ںیہ وج اکی یکین الےئ اےس دس انگ ارج ےلم اگ افر اس ےس سبھ رک یھب افر

ےک دقبر وہاگ ہکلب ھچک ششخب یھب وہ اجےئ یگ افر وج اکی ابتشل ریمے رقبی وہ ںیم اکی اہھت اےکس رقبی وہات وہں افر وج اکی 

فر وج اہھت ریمے رقبی آےئ ںیم دف اہھت اےکس رقبی وہات وہں افر وج لچ رک ریمے اپس آےئ ںیم دفڑ رک اےکس اپس اجات وہں ا

زنیم رھب اطخںیئ رک ےک ریمے اپس آےئ نکیل ریمے اسھت یسک مسق اک رشکی ہن رکات وہ ںیم ایس دقر رفغمت ےل رک اس ےس اتلم 

 وہں ۔



 

 

 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، زعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 یکین یک تلیضف ۔

     703    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو اَل رِکٔ بِ َٗ اَل  َٗ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ًَ  ًِّ وُل اهَّللُ ُسِبَحاىَُط أَىَا ًِٔيَس َه ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔشطٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِٔ نٔی فٔی َن ٌِ َذََکَ ٔ إ َٓ نٔی  طُ حٔيَن یَِذَُکُ ٌَ ِبٔسی بٔی َوأَىَا َم

 ِٗ ٔیَیَّ ٔطبِّرا ا تََرَب إ ِٗ ٌِ ا ٔ ٕ ٔمِيُضِه َوإ ٕ َخيِر تُطُ فٔی َمََل ٕ َذََکِ نٔی فٔی َمََل ٌِ َذََکَ ٔ ٔسي َوإ ِٔ تُطُ فٔی َن ٌِ أََتانٔی یَِنٔشي َذََکِ ٔ ا َوإ ًّ تََربُِت إَٔلِيطٔ ذَٔرا

 ُط َصزَِوَلّة أََتِيتُ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

اید ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اےنپ دنبے ےک ریمے قلعتم امگؿ ےک اسھت وہں )اےکس وماقف اعمہلم رکات وہں( افر بج فہ ےھجم 

رکے ںیم اےکس اسھت یہ وہات وہں ارگ فہ ےھجم )اےنپ یج ںیم اید رکے وت ںیم یھب اوکس اےنپ یج ںیم اید رکات وہں افر ارگ فہ ےھجم عمجم 

ںیم اید رکے وت ںیم اس ےس رتہب عمجم ںیم اوکس اید رکات وہں افر ارگ فہ ریمے اکی ابتشل رقبی وہ وت ںیم اکی اہھت اےکس رقبی وہات 

 فر ارگ فہ لچ رک ریمے اپس آےئ وت ںیم دفڑ رک اےکس اپس آات وہں ۔وہں ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یکین یک تلیضف ۔

     704    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، وٛيٍ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔي

 َ ٍٔ ٔمائ ٔیَی َسِب ِْشٔ أَِمَثالَٔضا إ ٌَ ُٕ َلُط اِلَحَشَيُة بٔ ًَ ا ـَ ًٔ آَزَو ُي ًََنٔل ابِ َه کُلُّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل اهَّللُ ُس َػل َٗ  ٕٕ ٌِ ِبَحاىَُط إَٔلَّ ٔة ٔؿ

َُّط یٔی َوأَىَا أَِجزٔی بٔطٔ  إٔى َٓ ِوَو   الؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اجات ےہ۔ اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک رفزہ اس ےس ینثتسم ےہ  فآہل فملس ےن رفامای انب آدؾ اک رہ لمع دس انگ ےس است وس انگ کت سباھای

 ویکہکن رفزہ ریمی اخرط وہات ےہ۔ ںیم وخد یہ ااکس دبہل اطع رکفں اگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 الوحؽ فالوقة اال ابہلل یک تلیضف ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 الوحؽ فالوقة اال ابہلل یک تلیضف ۔

     705    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً ػباح، جزیز، ًاػه احول، ابوًثناٌ ، حرضت ا :  راوی

ا َٗ ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ ًَأػٕه اِْلَِحَؤل   ًِ ًَ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا َجزٔیْز  ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ىٔي الئَّييُّ َػل ٌَ َل َسنٔ



 

 

َة إَٔلَّ  ُٗوَّ ُٗوُل ََل َحِوَل َوََل  َه َوأَىَا أَ ُِٗلُت بَلَی یَا َوَسلَّ يُوزٔ اِلَحيَّةٔ  ُٛ  ًِ ًَلَی کَلَٔنٕة ٔم ِيٕص أَََل أَزُلَُّک  َٗ  ًَ ًَِبَس اهَّللٔ بِ اَل یَا  َٗ  بٔاهَّللٔ 

َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ  ُٗوَّ ُِٗل ََل َحِوَل َوََل  اَل  َٗ  َرُسوَل اهَّللٔ 

ٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت دمحمنب ابصح، رجری، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعت

ِ ےتہک انس وت رفامای اے دبعاہلل نب ،سی ! ہی
َ
ألِلّ
ِ
أ ن 
َ
َة ِإّل
َ
ّ  ُ أ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
 ََ أ 
َ
 ااکن انؾ ےہ( ںیم تنج ےک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ل

َؽ  زخاونں ںیم ےس اکی ہملک ںیہمت ہن ئاتؤں ؟ ںیم
ْ
 ََ أ 
َ
ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ! رضفر رفامےیئ۔ رفامای وہک ل

ِ۔ دفرسی دنس ےس یھب یہی ومضمؿ رمفی ےہ ۔
َ
ألِلّ
ِ
أ ن 
َ
َة ِإّل
َ
ّ أُ 
َ
ل
َ
 ف

 دمحمنب ابصح، رجری، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 الوحؽ فالوقة اال ابہلل یک تلیضف ۔

     706    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بوذرًلی بً محنس ، وٛيٍ ، اًنع ، محاہس ، ًبسالزحنً بً ابی ليلی ، ا :  راوی

 َ ًٔ أَبٔی َلِيل ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل یٔی َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ ی 

يُوزٔ  ُٛ  ًِ ٕ ٔم ِيز َٛ ًَلَی  َه أَََل أَزُلَُّک  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل ُٗوَّ اَل ََل َحِوَل َوََل  َٗ ُِٗلُت بَلَی یَا َرُسوَل اهَّللٔ   اِلَحئَّة 

یبن یلص  یلع نب دمحم ، فعیک ، اشمع ، اجمدہ ، دبعارلنمح نب ایب یلیل ، اوبذرایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک

 ںیم تنج ےک زخاونں ںیم ےس اکی ہملک ںیہمت ہن ئاتؤں ؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ !رضفر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ِ۔
َ
ألِلّ
ِ
أ ن 
َ
َة ِإّل
َ
ّ أُ 
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
 ََ أ 
َ
 رفامےیئ۔ رفامای وہک ل

 یلع نب دمحم ، فعیک ، اشمع ، اجمدہ ، دبعارلنمح نب ایب یلیل ، اوبذر :  رافی



 

 

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

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 الوحؽ فالوقة اال ابہلل یک تلیضف ۔

     707    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ملہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہيٌ٘وب بً حنيس، ًسنی، محنسبً مًٌ، خالسبً سٌيس، ابوزیيب، حرضت حازو بً رح :  راوی

ًِ أَبٔی َز  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َخالُٔس بِ ًٕ َحسَّ ٌِ ًُ َم ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ حَُنِيٕس اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي َمَلَة َحسَّ ًٔ رَحِ یَِيَب َمِویَی َحازٔؤ بِ

َّی اهَّللُ اَل َمَزِرُت بٔالئَّييِّ َػل َٗ َمَلَة  ًٔ رَحِ ًِ َحازٔؤ بِ َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ ًَ ُٗوَّ ِؤل ََل َحِوَل َوََل  َٗ  ًِ ثٔرِ ٔم ِٛ َ اَل یٔی یَا َحازُٔو أ َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

يُوزٔ اِلَحيَّةٔ  ُٛ  ًِ ََّضا ٔم إٔى َٓ 

ہک ںیم یبن وقعیب نب دیمح، دعین، دمحمنب نعم، اخدلنب دیعس، اوبزبنی، رضحت احزؾ نب رحہلم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

َأ
َ
َة ِإّل
َ
ّ  ُ أ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
 ََ أ 
َ
ِ رثکبت اہک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےس زگرا وت )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن( رفامای احزؾ ! ل

َ
ألِلّ
ِ
ن 

 رکف ویکہکن ہی تنج اک اکی زخاہن ےہ ۔

 رضحت احزؾ نب رحہلم ریض اہلل اعتٰیل ہنعوقعیب نب دیمح، دعین، دمحمنب نعم، اخدلنب دیعس، اوبزبنی،  :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ : ابب

 داع یک تلیضف ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 داع یک تلیضف ۔

     708    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابومليح مسنی، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو اِلَنلٔئح الِ  ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َسنٔ َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی َنَسنٔیُّ  ًَ ُت أَبَا َػالٕٔح  ٌِ

ًََلِيطٔ  َب  ـٔ َُ َُ اهَّللَ ُسِبَحاىَُط  ًِ َلِه یَِس َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  صَُزیَِزَة 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اوبحیلم دمین، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اہلل اپک ےس داع ہن امےگن اہلل اعتیل اس ےس انراض وہےت ںیہ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اوبحیلم دمین، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع یک تلیضف ۔

     709    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 تٌایٰی ًيہ ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، ذر بً ًبساهَّلل ہنسانی، سبيٍ ٛيسی، حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل :  راوی

ًِ ُيَش  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِلَضِنَسانٔیِّ   ًٔ ًِ َذرِّ بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ِٜٔئسیِّ  ٍٕ اِل ِي

ٌَّ ا ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ُِه اِزًُونٔی أَِسَتحِٔب َلُِٜه َبٔظير اَل َربُّٜ َٗ أَ َو ٌَٔباَزةُ ثُهَّ َْقَ ًَاَئ صَُو اِل  لسُّ

ْ دنکی، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ن 
شن

 این، 
 
یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ذر نب دبعاہلل ہ

ْم افر اہمترے اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای داع ابعد
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 رپفرداگر ےن رفامای ھجم ےس داع رکف ںیم وبقؽ رکفں اگ۔

ْ دنکی، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ن 
شن

 این، 
 
 یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، ذر نب دبعاہلل ہ

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع یک تلیضف ۔

     710    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً یحٌٰي ، بً زاؤز، ًنزاٌ ٗلاٌ، ٗتازہ، سٌيسبً حشً، حرضت ابوہزی :  راوی

 ًٔ ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ ا لَّ َ٘ ٌُ اِل ثََيا ًِٔنزَا ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًٔ أَبٔی اِلَحَش

اَل َلِيَص َطِيْئ  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًَائٔ الئَّييِّ َػل ًِ السُّ ًَلَی اهَّللٔ ُسِبَحاىَطُ ٔم َو   أََِکَ

دمحمنب ٰییحی ، نب داؤد، رمعاؿ اطقؿ، اتقدہ، دیعسنب نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ۔ ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اپک ےک زندکی داع ےس زایدہ دنسپدیہ وکیئ زیچ ںیہن

 دمحمنب ٰییحی ، نب داؤد، رمعاؿ اطقؿ، اتقدہ، دیعسنب نسح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

 ایبؿ داعؤں اک :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔
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ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، اًنع، ًنزو بً مزہ جنلی، خالس، ًبساهَّلل بً حارث، ٗيص بً كلٙ حيفی، حرضت  :  راوی

 ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٌٔيَن َؤماَحسَّ  ٍْ فٔی َسَيةٔ َخِنٕص َوتِٔش ثََيا َوٛٔي ٕس َسَيَة إِٔحَسی َوثَََلثٔيَن َؤمائََتئِن َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ئَٕة 

ًُ ُمزََّة اِلَحَنلٔیُّ فٔی َز  ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًَِنٔع ُمِيُذ َخِنٔشيَن َسَيّة َحسَّ َ ٌُ فٔی َمِحلٔٔص اِْل َيا ِٔ ًٔ اِلَحارٔٔث ُس ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ َخالٕٔس  َم

 ٌَ َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َ ًَبَّإض أ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ٕٙ اِلَحَيفٔیِّ  ًٔ كَِل ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ٔب  َٜتِّ ًَائٔطٔ َربِّ أًَٔىِّي َوََل اِلُن وُل فٔی زُ ُ٘  َي

نٔی َوََل تَ  ًَلَیَّ َواِنرُصِ  ًِ ٌٔ ًَلَیَّ َر ُت ًِ بَغَی  ًَلَی َم نٔی  ِ اِلُضَسی یٔی َواِنرُصِ ًَلَیَّ َواصِٔسنٔی َوَيرسِّ ًَلَیَّ َواِمرُکِ یٔی َوََل َتِنرُکِ  بِّ ِيرُصِ 

اّصا ُمئيّبا َربِّ َت  ا إَٔلِيَک ُمِدبّٔتا إَٔلِيَک أَوَّ ٌّ َّاّرا َلَک َرصَّابّا َلَک ُمٔلي َّاّرا َلَک َذک ِلىٔي َلَک َطک ٌَ بَِّل َتِوبًَٔي َوأُِشِل َحِوبًَٔي َ٘ اِج

ًٔ ال اَل أَبُو اِلَحَش َٗ ِلٔيي  َٗ ًٔي َواِسلُِل َسدٔيَنَة  ِت حُحَّ ِز لَٔشانٔی َوثَبِّ ِلٔيي َوَسسِّ َٗ ًَِوتٔی َواصِٔس  ٍٕ َوأَٔجِب َز ُِٗلُت لَٔوٛٔي َيآٔٔسيُّ  لَّ

ِه  ٌَ اَل َن َٗ  ٔ ُٗيُؤت اِلؤِتز ُٗولُُط فٔی   أَ

ایفسؿ، اشمع، رمعف نب رمہ یلمج، اخدل، دبعاہلل نب احرث، ،سی نب قلط یفنح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  یلع نب دمحم، فعیک،
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! ریمی دمد  ث

رفامےیئ افر ریمے الخػ )یسک دنمش یک( دمد ہن رفامےیئ افر ریمی رصنت رفامےیئ افر ریمے الخػ رصنت ہن رفامےیئ افر ریمے 

دتاریب رک دےئجی افر ریمے الخػ دتریب ہن رفامےیئ افر ےھجم دہاتی رپ اقمئ رےئھک افر دہاتی وک ریمے ےئل آاسؿ رک دےئجی افر  قح ںیم

 ے افر آپ )زعفلج( اےنپ 
ن

ے

ن
 
ج
لب 

وج ریمی قراتفل رکے اس ےک الخػ )ریمی( دمد رفامےیئ۔ اے ریمے رپفرداگر ! ےھجم اانپ ،عیط انب

 ے۔ اے ریمے رب ! ریمی وتہب وبقؽ رفامےیئ افر ریماانگہ دوھ  ےئل رفےن ڑگڑگاےن فاال افر
ن

ے

ن
 
ج
لب 

اینپ رطػ روجع رکےن فاال انب

ی 

فس

 ے۔ اوبانسحل انط
ن

ے

ن
 
ج
ن 

 ے افر ریمی تجح وک وبضمط رک د
ن

ے

ن
 
ج
ن 

  افر ریمی زابؿ وک درتس رک د

ے

 ے افر ریمے دؽ وک راہ راتس رپ رئھک
ن

ے

ن
 
ج
ن 

د

 داع ڑپھ ایل رکفں ؟ رفامای یج اہں ۔ ےتہک ںیہ ںیم ےن فعیک ےس اہک ہک ںیم فرت ںیم ہی

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اشمع، رمعف نب رمہ یلمج، اخدل، دبعاہلل نب احرث، ،سی نب قلط یفنح، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     712    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ابی ًبيسہ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ٔ  َحسَّ ًِ أَب ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا أَبٔی  ًُ أَبٔی ًُبَِيَسَة َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل أََتِت بِ َٗ ی صَُزیَِزَة 

اَل َلَضا َما ًِٔئسی َما َ٘ َٓ َه َتِشأَلُُط َخازّٔما  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اكَٔنُة الئَّييَّ َػل اَل  َٓ َ٘ َٓ َس َذلَٔک  ٌِ أََتاَصا َب َٓ ِت  ٌَ َج َ ََ ًِٔلئک  ُ أ

 َٓ ُٗویٔی ََل بَِل َما صَُو َخيِْر ٔمِيُط  ًَلٔیٌّ  اَل َلَضا  َ٘ َٓ ُٗویٔی اللَُّضهَّ َربَّ الَّٔذی َسأَِلٔت أََحبُّ إَٔلِئک أَِو َما صَُو َخيِْر ٔمِيُط  اَل  َ٘ َٓ اَلِت  َ٘

 ٌَ ٍٔ َوَربَّ اِل ِب َناَوأت الشَّ ُل الشَّ ٔوئه أَىَِت اِْلَوَّ ٌَ ٌٔ اِل آ ٔ َواِْلٔىِحٔئل َواِلُْقِ ِوَراة ٔوئه َربََّيا َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ ُمِيزَٔل التَّ ٌَ زِٔغ اِل

َک َطِيْئ َوأَىَِت الِ  َٗ ِو َٓ َلِيَص  َٓ  ُ اصٔز َسَک َطِيْئ َوأَىَِت الوَّ ٌِ َلِيَص َب َٓ  ُ َٔ ِْ ِبَلَک َطِيْئ َوأَىَِت ا َٗ َلِيَص  َلِيَص زُوىََک َباكٔ َٓ َٓ  ًُ

ِْقٔ  َٔ ًِ اِل ًَ َوأَُِئَيا ٔم یِ ًَيَّا السَّ ٔف  ِٗ  َطِيْئ ا

ٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب دیبعہ، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دیسہ افب ہ ریض اہلل اعت

امےنگن ےئلیک احرض وہںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ریمے  اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اخدؾ

اپس اخدؾ ںیہن ہک ںیہمت دفں فہ فاسپ وہںیئگ۔ اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر رفامای وج مت 

ےہ ؟ یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس اہک وہک ہک الغؾ ےس رتہب زیچ ےھجم ےن اماگن فہ ںیہمت زایدہ دنسپ ےہ ای اس ےس رتہب زیچ ںیہمت دنسپ 
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 دنسپ ےہ۔ اوہنں ےن یہی رعض ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ا
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اے اہلل ! است آامسونں ےک رب افر رعش میظع 
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ےک رب امہرے رب افر رہ زیچ ےک رب وتراة الیجن افر رقآؿ میظع وک انزؽ رفامےن فاےل۔ آپ یہ افؽ ںیہ۔ آپ ےس ےلہپ وکیئ 

رک وکیئ زیچ ںیہن افر آپ وپدیشہ زیچ ہن ؟یھ۔ آپ یہ آرخ ںیہ۔ آپ ےک دعب ھچک ہن وہاگ۔ آپ اظرہ )اغبل( ںیہ۔ آپ ےس ڑپھ 

 ے افر ںیمہ رقف ےس انغء اطعء رفام دےئجی۔
ن

ے

ن
 
ج
ن 

 ںیہ۔ آپ ےس سبھ رک وپدیشہ وکیئ زیچ ںیہن۔ امہرا رقض ادا رفام د

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب دیبعہ، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     713    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً مہسی، سٔياٌ ، ابی اسحٙ، ابی احوؾ، حرضت يٌ٘وب بً ابزاہيه زوراقی، محنسبً بظار، ًبسالزحنً  :  راوی

 ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ َمضِ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  اََل َحسَّ َٗ إر  ًُ َبظَّ ُس بِ ِوَرقٔیُّ َوُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٔسٓیٕ َحسَّ

 ًِ ًَ  َٙ ِّ  إِٔسَح ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ ٌَ َي َُّط کَا َلِيطٔ َوَسلََّه أَى ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ ًَ َقی أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  ی أَِسأَلَُک اِلُضَسی َوالتُّ

َٖ َواِلِٔىَي ا َٔ ٌَ  َواِل

ؼ ، ایب اوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل وقعیب نب اربامیہ دفرایق، دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ایب ااحس
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ی( اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت )ا
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 وہں ۔ اے اہلل ! ںیم آپ ےس دہاتی وقتی اپدکاینم افر  ین اماتگن

وقعیب نب اربامیہ دفرایق، دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ ، ایب ا،قح، ایب اوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

 

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔روس

     714    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، موسٰي بً ًبيسہ، محنس بً ثابت، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َط  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صُزَیَِزَة َحسَّ ًَ ًٔ ثَابٕٔت  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ًِ ُموَسي بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَ ِيَبَة َحسَّ اَل کَا َٗ

ًَلِِّنىٔي َما یَيِ  ًَلَِّنَتىٔي َو ىٔي بَٔنا  ٌِ َٔ وُل اللَُّضهَّ اِن ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی کُلِّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ىٔي َوزِٔزنٔی ًِٔلّنا َواِلَحِنُس ِهَّلِل  ٌُ َٔ

ًََذأب اليَّارٔ   ًِ  َحإل َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٔم

یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ومٰیس نب دیبعہ، دمحم نب اثتب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 
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أِر اے اہلل ! وج ملع آپ ےن ےھجم اطع رفامای۔ ےھجم اس ےس عفن اطع رفام اف
َ
ّ

 

 ے وج ریمے ےئل انعف وہ افر ریمے ملع ںیم ال
ن

ے

ن
 
ج
ن 

ر ےھجم ااسیملع د

 ااضہف رفام دےئجی۔ رہ احؽ ںیم اہلل ےک ےئل رعتفی افر رکش ےہ افر ںیم دفزخ ےک ذعاب ےس اہلل یک انپہ اماتگن وہں ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ومٰیس نب دیبعہ، دمحم نب اثتب، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     715    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً ًبساهَّلل بً ىنير، اًنع، یزیس رٗاشي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس :  راوی



 

 

 ًِ ًَ أشيِّ  َٗ ًِ یَزٔیَس الزَّ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َرُسوُل َحسَّ اَل کَا َٗ ًٔ َمالٕٔک   أَىَٔص بِ

َّی اَل َرُجْل یَا َرُسوَل اهَّللٔ  اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی زٔیئَک  ِلٔيي  َٗ ِت  وَل اللَُّضهَّ ثَبِّ ُ٘ ٌِ َي َه یُِٜثٔرُ أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ِس آَميَّا اهَّللُ  َٗ ًََلِيَيا َو  ُٖ َتَدا

 ٍٔ ٔ ًِ أََػاب ئِن ٔم ٌَ لُوَب بَيَِن إِٔػَب ُ٘ ٌَّ اِل ٔ اَل إ َ٘ َٓ َياَک بَٔنا ٔجئَِت بٔطٔ  ِٗ ًَِنُع  بَٔک َوَػسَّ َ لِّبَُضا َوأََطاَر اِْل َ٘ َّ َوَجلَّ ُي ًَز  ًٔ الزَِّحَن

ِيطٔ  ٌَ  بٔإِٔػَب

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رثکبت ہی داع اماگن 
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 ے۔ اکی رمد ےن رعض ایک اے اہلل  رکےت ےھت ا
ن

ے

ن
 
ج
ن 

! ریمے دؽ وک اےنپ دنی رپ ااقتستم اطع رفامد

ےک روسؽ ! آپ وک امہرے ابرے ںیم ادنہشی ےہ احالہکن مہ آپ رپ اامیؿ الےکچ افر وج دنی آپ الےئ ایکس دصتقی رک ےکچ۔ رفامای 

 ٹلپ دےتی ںیہ افر اشمع )رافی( ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس البہبش دؽ اہلل یک اویلگنں ںیم ےس دف اویلگنں ےک درایمؿ ےہ۔ فہ اوکن

 ااشرہ یھب ایک۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اعؤں اک ایبؿد :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     716    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً رمح، ليث بً سٌس، یزیس بً ابی حبيب، حرضت ابوبرک ػسیٙ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ ُرِمٕح َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أؾ  َحسَّ ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی اِلَديِر ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس اللَِّيُث بِ

 ٔ ًَاّئ أَِزًُو ب ًَلِِّنىٔي زُ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٙٔ أَى ی سِّ ًِ أَبٔی برَِکٕ الؼِّ ِّی َهَلِنُت طٔ فٔی َػ ًَ ٔن ُِٗل اللَُّضهَّ إ اَل  َٗ ََلتٔی 

ََّک  ًِ ًِٔئسَک َواِرَحِنىٔي إٔى ّة ٔم رٔفَ ِِ اُرِٔفِ یٔی َم َٓ ىُوَب إَٔلَّ أَىَِت  رٔفُ الذُّ ِِ ثٔيّرا َوََل َي َٛ ٔسي ُهِلّنا  ِٔ ُٔوُر الزَّحٔيهُ َن َِ  أَىَِت اِل



 

 

قی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یک دختم ںیم رعض ایک ےھجم دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، رضحت اوبرکب دص
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 اے اہلل ! ںیم ےن اینپ اجؿ رپ تہب ملظ ایک افر آپ یہ انگوہں وک ےنشخب فاےل ںیہ۔ ذہلع
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 ریمی افر ششخب افر ھجم رپ ر تم رفامےیئ البہبش آپ تہب ےنشخب فاےل افر تہب رہمابؿ ںیہ ۔

 بیبح، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب  :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     717    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، مشٌز، ابومززوٚ، ابی وائل، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی

ًِ أَبٔی أَُماَم  ًَ ًِ أَبٔی َوائٕٔل  ًَ  ٕٚ ًِ أَبٔی َمزُِزو ًَ  ٕ ز ٌَ ًِ ٔمِش ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َلِيَيا َحسَّ ًَ َد  َ ََ اَل  َٗ َة اِلَباصٔلٔیِّ 

َٛ  َرُسولُ  لُوا  ٌَ ِٔ اَل ََل َت َ٘ َٓ ُِٗنَيا  ا َرأَیَِياُظ  ََٓلنَّ ًَّؼا  ًَلَی  ْٜٔئ  َلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو ُمتَّ ًَ َّی اهَّللُ  ارَٔض اهَّللٔ َػل َٓ ُل أَصُِل  ٌَ ِٔ َنا َي

اَل اللَُّضهَّ اُرِٔفِ َلَيا  َٗ ًَِوَت اهَّلَل َلَيا  ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َلِو َز َوَنائَٔضا  ٌُ بَِّل ٔميَّا َوأَِزخِٔلَيا اِلَحيََّة بٔ َ٘ ًَيَّا َوَت َواِرَحِنَيا َواِرَق 

اَل أََوَلِيَص  َ٘ َٓ ٌِ یَزٔیَسىَا  ََّنا أَِحبَبَِيا أَ َٜأَى َٓ اَل  َٗ ُط  ًِ اليَّارٔ َوأَِػلِٔح َلَيا َطأِىََيا کُلَّ َيا ٔم ُت َلُِٜه اِْلَِمزَ  َوىَحِّ ٌِ ِس َجَن َٗ 

رمزفؼ، ایب فالئ، رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی یلع نب دمحم، فعیک، ع ،ر، اوب

الےئ۔ آپ الیھٹ رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت۔ بج آپ ےن داھکی ہک مہ ڑھکے وہےئگ وت رفامای ااسی تم رکف اسیج افرس ےک ولگ 

اأ اےنپ سبفں ےک اسھت رکےت ںیہ۔ مہ ےن رعض ایک اے اہلل  َ
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رایض وہ   ! امہری ششخب رفام۔ مہ رپ ر تم رفام افر مہ ےسف

اج افر امہری ابعدات وبقؽ رفام افر ںیمہ تنج ںیم دالخ رفام افر ںیمہ دفزخ ےس اجنت اطع رفام افر امہرے امتؾ اکؾ درتس رفام۔ رافی 



 

 

رک ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اچاہ ہک آپ امہرے ےئل زمدی داع رفامںیئ۔ رفامای ںیم ےن اہمترے ےئل رہ احلظ یس اجعم داع ہن رک دی۔ )ینعی انیقی 

 دی( ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ع ،ر، اوبرمزفؼ، ایب فالئ، رضحت اوباامہم ابیلہ :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع اک ایبؿ ۔

     718    حسیث                               سووجلس   :  جلس

ًيسٰي بً حناز مرصی، ليث بً سٌس، سٌيس بً ابی سٌيس م٘بری، ًباز بً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ٌٔيسٔ  ًِ َس ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ازٕ اِلنرِٔصٔ ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ٌٔيٕس  َحسَّ ًٔ أَبٔی َس ٔ بِ ًَبَّاز ًِ أَخٔيطٔ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًٔ أَبٔی َس بِ

ِّی أًَُ  ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل وُل کَا ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َسنٔ ٍُ أَى َٔ ًِ ًِٔلٕه ََل َیِي ٍٔ ٔم ًِ اِْلَِربَ وذُ بَٔک ٔم

ٍُ َو  ًَإئ ََل ُيِشَن ًِ زُ ٍُ َؤم ٕص ََل َتِظَب ِٔ ًِ َن ٍُ َؤم ِلٕب ََل َیِدَظ َٗ  ًِ  ٔم

ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، ابعد نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

أ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت
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ُْ اے اہلل! ںیم اچر زیچفں ےس آپ یک انپہ اچاتہ وہں اےسی ملع ےس وج عفن ہن دے اےسی دؽ ےس وج ڈر
َ
م
ْ
ُ ُس

أ 
َ
أٍئ ل
َ
ع
ُ
نِْم د
َ
ُْ ف
َ 
ن ْ

 

ُ
َ

 

ُ

ے ںیہن 

 ا ع ہن وہ( اےسی ٹیپ ےس وج ریس ہن وہ افر ایسی داع ےس وج وبقؽ ہن وہ۔)وتم

 ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دعس، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، ابعد نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔

     719    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 وبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، وٛيٍ، ہظاو بً رعوہ، سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہااب :  راوی

ٕس َحسَّ  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٕ ح و َحسَّ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ ص ًَ ا  ٌّ ٍْ َجنٔي ًٔ ثََيا َوٛٔي ٔ بِ َظاو

ٌَ یَِسًُو بَٔضُؤََلٔئ اِلکَلَٔنأت  َه کَا َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًِ ٓٔتَِئة رُعِ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٔم ٔن  اللَُّضهَّ إ

 ٔ بِر َ٘ ًََذأب اِل ٔ َو بِر َ٘ ًِ ٓٔتَِئة اِل ًََذأب اليَّارٔ َؤم ًِ َشِّ ٓٔتَِئة اِلَنٔشئح  اليَّارٔ َو ِْقٔ َؤم َٔ ًِ َشِّ ٓٔتَِيةٔ اِلِٔىَي َوَشِّ ٓٔتَِئة اِل َؤم

ِيَت الثَّ  َّ٘ َنا َن َٛ ًِ اِلَدَلایَا  ِلٔيي ٔم َٗ  ِّٙ َ ٔ َوى ِلٔخ َواِلبََرز أل اللَُّضهَّ أُِشِل َخَلاَیاَی بَٔنأئ الثَّ جَّ ىَٔص السَّ ًِ السَّ ِوَب اِْلَبَِيَف ٔم

ََٜش َوبَا ًِ اِل ِّی أًَُوذُ بَٔک ٔم ٔن زٔٔب اللَُّضهَّ إ ِِ ٚٔ َواِلَن ًَِسَت بَيَِن اِلَنِْشٔ َنا بَا َٛ ٔ َواِلَنأِثَٔه ًِٔس بَِيىٔي َوبَيَِن َخَلایَاَی  ٔل َواِلَضَزو

 ٔ َزو ِِ  َواِلَن

 اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل
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ںیم انپہ اماتگن وہں دفزخ ےک ہنتف ےس افر دفزخ ےک ذعاب ےس افر وترگنی ےک ہنتف ےک رش ےس افر انداری ےک ہنتف ےک رش ےس افر 

ؽ ےک ہنتف ےک رش ےس۔ اے اہلل ! ریمی اطخؤں وک دوھ ڈاؽ ربػ افر افولں ےک اپین ےس افر ریمے دؽ وک اطخؤں حیسم )اکےن( داج

 ے ےسیج آپ ےن دیفس ڑپکے وک لیم ےس اصػ انبای افر ریمے افر ریمی اطخؤں ےک درایمؿ اس رطح 
ن
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 ے )ےھجم اطخؤں ےس ا ان دفر رک د
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ن 

( سج رطح آپ ےن رشمؼ فرغمب ےک درایمؿ دفری یک۔ اے اہلل ! ںیم دفری دیپا رک د

 آپ یک انپہ اماتگن وہں یتسس افر سباھےپ ےس افر انگہ ےس افر اتفاؿ ےس ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔

     720    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بساهَّلل بً ازریص، حؼين، ہَلل، حرضت َوہ بً ىوٓلابوبرک بً ابی طيبہ، ً :  راوی

َوةَ  ِ ََ  ًِ ًَ ًِ صََٔلٕل  ًَ ًِ حَُؼيِٕن  ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَائَٔظَة  َحسَّ اَل َسأَِلُت  َٗ ٕل  َٓ ًٔ ىَِو بِ

ٌَ یَِسًُو بٔطٔ َرُسوُل اهَّللٔ ًَإئ کَا ًِ زُ ًَ ًِ ًَنِٔلُت َؤم ًِ َشِّ َما  ِّی أًَُوذُ بَٔک ٔم ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ٌَ َي اَلِت کَا َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ًَِنلِ   َشِّ َما َلِه أَ

اعتٰیل اہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، الہؽ، رضحت رففہ نب ونلف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل

َ
َ
ِ  أ

ّ

 

 ےس درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک داع اماگن رکےت ےھت؟ رفامےن ںیگل آپ ہی داع اماگن رکےت ےھت ُّؾَ ِإن
َ ِ
ُع ُذ ي 

ْ اے اہلل ! ںیم آپ یک انپہ اماتگن وہں اؿ اکومں ےک رش 

َ ْ

مْع
َ
أ مَلْ أ
َ
نِْم رَشِّ م
َ
ُ ف
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َ
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أ 
َ
ےس وج ںیم ےن ےئک افر اؿ اکومں ےک رش نِمْ رَشِّ م

 ےس وج ںیم ےن ںیہن ےئک ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، الہؽ، رضحت رففہ نب ونلف :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔اؿ زیچفں 



 

 

     721    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابزاہيه بً ميذر حزامی، برک بً سليه، حنيس، َان، َکیب ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ اِلنُ  ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًٔ یِٕب َمِویَی ابِ ًِ َُکَ ًَ اُن  ثَىٔي حَُنِيْس اِلَُخَّ ًُ ُسَلِيٕه َحسَّ ثََيا برَِکُ بِ ًٔ ِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ  ابِ

لُِّنَيا ال ٌَ َنا يُ َٛ ًَاَئ  لُِّنَيا صََذا السُّ ٌَ َه يُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ِّی أًَُوذُ ًَبَّإض  ٔن ٌٔ اللَُّضهَّ إ آ ًِ اِلُْقِ وَرَة ٔم شُّ

أل َوأًَُو جَّ ًِ ٓٔتَِئة اِلَنٔشئح السَّ ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٔم بِر َ٘ ًََذأب اِل  ًِ ًََذأب َجَضيََّه َوأًَُوذُ بَٔک ٔم  ًِ ًِ ٓٔتَِئة اِلَنِحَيا بَٔک ٔم ذُ بَٔک ٔم

 َواِلَنَنأت 

، دیمح، رخاط، رکبی ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اربامیہ نب ،رذر زحایم، رکب نب میلس
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 ہیلع فآہل فملس ںیمہ ہی داع اس رطح اھکسای رکےت ےھت سج رطح رقآؿ یک وسرت اھکسےت ےھت۔ ا
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اب منہ 

فر ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر ذعاب ربق ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر اکےن داجؽ ےک ہنتف ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر زدنیگ ا

 ومت ےک ہنتف ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں ۔

 اربامیہ نب ،رذر زحایم، رکب نب میلس، دیمح، رخاط، رکبی ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔اؿ زیچ

     722    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ًبساهَّلل بً ًنز، محنس بً یحٌٰي بً حباٌ , ارعد، ابی ہزیزہ ، او النوميين سيسہ  :  راوی

 تٌایٰی ًيہا ًائظہ رضي اهَّلل



 

 

سٔ  ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًَُنَز  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٌَ ًٔ َحبَّا ًٔ َیِحٌَي بِ بِ

 َّ ِسُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِت یَسٔی أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌَ َٗ َو َٓ اِلَتَنِشُتُط  َٓ أططٔ  َ َٔ  ًِ َلِيطٔ َوَسلََّه َذاَت َلِيَلٕة ٔم ًَ ی اهَّللُ 

 ًِ ِّی أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٔم ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ٌٔ َوصَُو َي َسَمِيطٔ َوصَُو فٔی اِلَنِشحٔٔس َوصَُنا َمِيُؼوبََتا َٗ  ًٔ ًِ  ًَلَی بَِل اتَٔک ٔم َٓ ا ٌَ َسَدٔلَک َوبُٔن

و ُ٘ ٔشَک ًُ ِٔ ًَلَی َن َنا أَثَِيِيَت  َٛ َلِيَک أَىَِت  ًَ  بَتَٔک َوأًَُوذُ بَٔک ٔمِيَک ََل أُِحٔصي ثََياّئ 

 اہنع رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب رمع، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ , ارعج، ایب رہریہ ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتسب رپ ہن اپای وت التش ایک۔ ریما اہھت )ادنریھے ںیم( آپ ےک ولتفں وک  ںیہ ہک اکی بش ںیم ےن
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َ
ُِک
َفْ

 

ُ
 

َ
َ
َ ع

 

ْ
 َ

 

ْ

 

ث
َ
أ أ َ
َ
 َک
َ

 

ْ

 

ن
َ
 أ
َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
أًئ  َ

 

َ

 

ی  ِّ
ِ
ض
ْ
خ
ُ
أ أ
َ
 ل
َ
ْک

 

ت ِ
م
 
َ ِ
ُع ُذ ي 
َ
أ
َ
 ف
َ
ِ

 

َ
 
و ي
عُُق

ی یک انپہ 

اچاتہ وہں۔ آپ یک انرایگض ےس افر آپ ےک درزگر یک انپہ اچاتہ وہں آپ یک زسا ےس افر ںیم آپ یہ یک انپہ اچاتہ وہں آپ ےس۔ 

 آپ یک رعتفی وپری ںیہن رکاتکس۔ آپ اےسی یہ ںیہ ےسیج آپ ےن وخد اینپ رعتفی رفامیئ۔ ںیم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب رمع، دمحم نب ٰییحی نب ةحؿ , ارعج، ایب رہریہ ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 اہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔

     723    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبساهَّلل ، جٌرف بً ًياؾ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، محنس بً مؼٌب، اوزاعی، اسحٙ بً  :  راوی

رَفٔ  ٌِ ًِ َج ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ٕب  ٌَ ًُ ُمِؼ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ ًَٔيإق   بِ

َّی  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌِ َتِولَٔه أَِو تُِوَلَه َٗ َ ٔة َوأ لَّ ِْقٔ َواِل٘ٔلَّةٔ َوالذِّ َٔ ًِ اِل ذُوا بٔاهَّللٔ ٔم وَّ ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َت  اهَّللُ 



 

 

اوبرکب، دمحم نب بعصم، افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل ، رفعج نب ایعص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 آہل فملس ےن رفامای اہلل یک انپہ اموگن اتحمیج ےس افر تلق ےس افر ذتل ےس افر اظمل ےننب ےس افر ولظمؾ ےننب ےس ۔یلص اہلل ہیلع ف

 اوبرکب، دمحم نب بعصم، افزایع، ا،قح نب دبعاہلل ، رفعج نب ایعص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپہ امیگن ۔

     724    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًلی بً محنس، وٛيٍ، اسامہ بً زیس، محنس بً ميٜسر، :  راوی

 ٕ ًِ َجابٔز ًَ ًٔ اِلُنِيَٜسٔرٔ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًِ أَُساَمَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  

ا َوَت  ٌّ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َسلُوا اهَّللَ ًِٔلّنا ىَآ ٍُ اهَّللُ  َٔ ًِ ًِٔلٕه ََل یَِي ذُوا بٔاهَّللٔ ٔم وَّ ٌَ 

ےن  یلع نب دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفامای اہلل ےس ملع انعف اماگن رکف افر ملع ریغ انعف ےس اہلل یک انپہ اماگن رکف۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ااسہم نب زدی، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہ امیگن ۔اؿ زیچفں اک ایبؿ نج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انپ

     725    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ارسائيل، ابواسحٙ، ًنزو بً مينوٌ، سيسىاًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إرِٔسَ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ ًَُنَز أَ ًَ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو ًَِنزٔو بِ

اَل َو  َٗ ِسرٔ  ٔ َوٓٔتَِئة الؼَّ بِر َ٘ ًََذأب اِل ٔ َو ُنز ٌُ ًِ اِلُحبِٔن َواِلبُِدٔل َوأَِرَذٔل اِل ذُ ٔم وَّ ٌَ ٌَ یََت َه کَا ًَلَی َوَسلَّ ىٔي الزَُّجَل یَُنوُت  ٌِ ٍْ َي ٛٔي

رٔفُ اهَّللَ ٔمِيَضآٔتَِيٕة ََل َيِش  ِِ  َت

 انپہ یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، دیسانرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہک دؽ ےک ہنتف ےس  اماگن رکےت ےھت شبدیل ےس لخب ےس افر رذلی رمعی ےس افر ذعاب ربق ےس افر دؽ ےک ہنتف ےس۔ فعیک رفامےت ںیہ

 رماد ہی ےہ ہک آدیم طلغ دیقعہ رپ رمے افر اےس اس دیقعہ ےس وتہب اک ومعق ہن ےلم ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوبا،قح، رمعف نب ومیمؿ، دیسانرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اجعم داعںیئ ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اجعم داعںیئ ۔

     726    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، یزیس بً ہاروٌ، ابومالک سٌس بً حرضت كارٚ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ صَ  ثََيا َیزٔیُس بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َه َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييَّ َػل َُّط َسنٔ ًِ أَبٔيطٔ أَى ًَ  ٕٚ ًُ كَارٔ ُس بِ ٌِ ٌَ أَىَِبأَىَا أَبُو َمالٕٔک َس  اُرو

ُِٗل اللَُّضهَّ اُرِٔفِ یٔی َواِر  اَل  َٗ ِّی  ُٗوُل حٔيَن أَِسأَُل َرب َٕ أَ ِي َٛ اَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ  َ٘ َٓ ِس أََتاُظ َرُجْل  َٗ ىٔي َحنِ َو ِٗ ًَآٔىٔي َواِرُز ىٔي َو

ًَ َلَک زٔیَيَک َوزُىَِياَک  ٌِ ٌَّ َصُؤََلٔئ َیِحَن ٔ إ َٓ ٍَ إَٔلَّ اِْلٔبَِضاَو  ُط اِْلَِربَ ٌَ ٍَ أََػابٔ  َوَجَن



 

 

اوبرکب، سیدی نب اہرفؿ، اوبامکل دعس نب رضحت اطرؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یک دختم ںیم اکی رمد احرض وہا افر 
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ی  ض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ںیم اےنپ رب ےس )داع( اموگنں وت ایک رعض رکفں ؟ رفامای اہک رکف ا
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فِب

ابیق اایلگنں عمج  اے اہلل! ریمی ششخب رفام۔ ھجم رپ ر تم رفام۔ ےھجم اعتیف اطع رفام افر ےھجم رزؼ اطع رفام افر آپ ےن اوگنےھٹ ےک العفہ

 رک ےک رفامای ہک ہی املکت اہمترے ےئل اہمترے دنی افر داین وک عمج رک دںی ےگ ۔

 اوبرکب، سیدی نب اہرفؿ، اوبامکل دعس نب رضحت اطرؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اجعم داعںیئ ۔
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ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، حنازبً سلنہ، جبر بً حبيب، او کلثوو بيت ابی برک، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ًُ أَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أُوِّ کُِلُثووٕ بِٔئت َحسَّ ًَ ًُ َحبٔيٕب  ًُ َسَلَنَة أَِخبََرنٔی َجبِرُ بِ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًِ بٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ  أَبٔی برَِکٕ 

 ِّ ٔن ًَاَئ اللَُّضهَّ إ ًَلََّنَضا صََذا السُّ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَأجلٔطٔ َوآٔجلٔطٔ َما ًَائَٔظَة أَ ٔ کُلِّطٔ  ًِ اِلَديِر ی أَِسأَلَُک ٔم

ًَلِٔنُت ٔمِيطُ َوَما َلِه أَ  ًَأجلٔطٔ َوآٔجلٔطٔ َما  ِّ کُلِّطٔ  ًِ الْشَّ ًَِلِه َوأًَُوذُ بَٔک ٔم ٔ ًَلِٔنُت ٔمِيُط َوَما َلِه أَ ًِ َخيِر ِّی أَِسأَلَُک ٔم ٔن ُضهَّ إ ًَِلِه اللَّ

ِبُسَک  ًَ ِّی أَِسأَلَُک اِلَحيََّة َوَما َْقَّ َما َسأََلَک  ٔن ُضهَّ إ َک اللَّ ِبُسَک َوىَبٔيُّ ًَ ًَاَذ بٔطٔ  ًِ َشِّ َما  َک َوأًَُوذُ بَٔک ٔم ِوٕل َوىَبٔيُّ َٗ  ًِ َب إَٔلِيَضا ٔم

 ٌِ َنٕل َوأَِسأَلَُک أَ ًَ ِوٕل أَِو  َٗ  ًِ َب إَٔلِيَضا ٔم ًِ اليَّارٔ َوَما َْقَّ َنٕل َوأًَُوذُ بَٔک ٔم ًَ ِيَتطُ یٔی َخيِّرا أَِو  ـَ َٗ إئ  ـَ َٗ َل کُلَّ  ٌَ  َتِح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحدنب ہملس، ربج نب بیبح، اؾ وثلکؾ تنب ایب رکب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
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ؾ ےہ افر 

 سج اک ےھجم ملع ںیہن افر ںیم آپ یک انپہ امیتگن وہں امتؾ رت رش ےس داین ےک افر آرخت ےک سج اک ےھجم ملع ےہ اس ےس افر سج اک ےھجم

ملع ںیہن اس ےس یھب۔ اے اہلل ! ںیم آپ ےس فہ الھبیئ امیتگن وہں وج آپ ےس آپ ےک دنبہ افر یبن ےن امیگن افر ںیم آپ یک انپہ امیتگن 

وہں۔ اے اہلل ! ںیم آپ ےس تنج امیتگن وہں افر اےکس رقبی رکےن فاےل اامعؽ ف اوقاؽ یھب افر ںیم آپ یک انپہ امیتگن وہں دفزخ 

وقؽ فلمع ےس وج دفزخ ےک رقبی رکے افر ںیم آپ ےس ہی وساؽ رکیت وہں ہک رہ ہلصیف وج آپ ےن ریمی ابتب ےس افر رہ اس 

 ے ۔
ن

ے

ن
 
ج
ن 

 رفامای اےس ریخ انبد

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحدنب ہملس، ربج نب بیبح، اؾ وثلکؾ تنب ایب رکب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اجعم داعںیئ ۔

     728    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًيہ یوسٕ بً موسٰي ٗلاٌ، جزیز، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ٌُ َحسَّ ا لَّ َ٘ ًُ ُموَسي اِل ُٕ بِ ثََيا یُوُس َّی اهَّللُ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ

ُس ثُهَّ أَِسأَُل  اَل أََتَظضَّ َٗ  ٔ ََلة وُل فٔی الؼَّ ُ٘ َه لَٔزُجٕل َما َت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًُ ًِ اليَّارٔ أََما َواهَّللٔ َما أُِحٔش اهَّلَل اِلَحيََّة َوأًَُوذُ بٔطٔ ٔم

 ٌُ اَل َحِوَلَضا ىَُسىِٔس َٗ اذٕ  ٌَ  َزىَِسىََتَک َوََل َزىَِسىََة ُم

مت ویفس نب ومٰیس اطقؿ، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ےن اکی صخش ےس رفامای 

یک امنز ںیم ایک ڑپےتھ وہ؟ رعض ایک دہشت ےک دعب اہلل اعتیل ےس تنج اک وساؽ رکات وہں افر دفزخ ےس انپہ اماتگن وہں افر فاہلل ! ںیم آپ 

یھب  انگنگٹہ افر اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع )وج امہرے اامؾ ںیہ( یک انگنگٹہ ںیہن اتھجمس )ہک آپ افر اعمذ ایک داع امےتگن ںیہ( رفامای مہ



 

 

 ایس ےک رگد )تنج اک وساؽ افر دفزخ ےس انپہ( انگنگےت ںیہ ۔

 ویفس نب ومٰیس اطقؿ، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 دنتریتس( یک داع امانگن۔وفع )درزگر( افر اعتیف )

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وفع )درزگر( افر اعتیف )دنتریتس( یک داع امانگن۔

     729    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ابً ابی ٓسیک، سلنہ بً ورزاٌ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ َوِر  َُٓسیِٕک أَِخبََرنٔی َسَلَنُة بِ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  اَل أَتَی َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ٌَ َزا

اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ ا َ٘ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َرُجْل  ًَ َّی اهَّللُ  ىَِيا الئَّييَّ َػل آَٔيَة فٔی السُّ ٌَ َو َواِل ِٔ ٌَ اَل َسِل َربََّک اِل َٗ ُل  ـَ ِٓ ًَأئ أَ لسُّ

اَل َسِل َربََّک ا َٗ ُل  ـَ ِٓ ًَأئ أَ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ السُّ َ٘ َٓ انٔی  ٔ الثَّ ٔ ثُهَّ أََتاُظ فٔی اِلَيِوو ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوا آَٔيَة فٔی السُّ ٌَ َو َواِل ِٔ ٌَ ِل

 ُ ةٔ ث َ َٔ ِْ َو َوالِ َوا ِٔ ٌَ اَل َسِل َربََّک اِل َٗ ُل  ـَ ِٓ ًَأئ أَ اَل یَا ىَٔييَّ اهَّللٔ أَیُّ السُّ َ٘ َٓ الٔٔث  ٔ هَّ أََتاُظ فٔی اِلَيِوؤ الثَّ ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوا آَٔيَة فٔی السُّ ٌَ

َِٓلِحَت  ِس أَ َ٘ َٓ ةٔ  َ َٔ ِْ ىَِيا َوا آَٔيَة فٔی السُّ ٌَ َو َواِل ِٔ ٌَ ًِٔليَت اِل ُ إَٔذا أ َٓ 

ارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، ہملس نب فرداؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل دبع

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی صخش احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! وکیسن داع الضف ےہ ؟ رفامای اےنپ رب ےس وفع 

فرسے رفز آپ یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ایک داع الضف ےہ ؟ رفامای اےنپ رب افر اعتیف اموگن۔ رھپ د

ےس وفع افر اعتیف بلط رکف۔ رھپ رسیتے رفز احرض دختم وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک یبن ! ایک داع الضف ےہ ؟ رفامای اےنپ رب ےس 

 ںیہمت داین آرخت ںیم وفع افر اعتیف لم اجےئ وت مت الفح ایہتف وہےئگ ۔داین فآرخت ںیم وفع افر اعتیف اک وساؽ رکف۔ بج 



 

 

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، ہملس نب فرداؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وفع )درزگر( افر اعتیف )دنتریتس( یک داع امانگن۔

     730    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًلی بً محنس، ًبيسبً سٌيس، طٌبہ، یزیس بً خنير، سليه بً ًامز، اوسم بً اسناًيل، ابوبرک :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٕ  اَل َسنٔ  َحسَّ َٗ  ٕ ًٔ ُخَنيِر ًِ َیزٔیَس بِ ًَ َبَة  ٌِ ُت ُط ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا ًُبَِيُس بِ اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ُت ُسَلِيَه َو ٌِ

ُٗبَٔف اليَّئ  ٍَ أَبَا برَِکٕ حٔيَن  َُّط َسنٔ ٌٔيَل اِلَبَحلٔیِّ أَى ًٔ إِٔسَن ًِ أَِوَسَم بِ ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ ًَأمز  ًَ اَو بِ َٗ وُل  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  يُّ َػل

 ًَ اَل  َٗ ٔل ثُهَّ بَکَی أَبُو برَِکٕ ثُهَّ  ًَاَو اِْلَوَّ امٔی َصَذا  َ٘ َه فٔی َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ اِلبٔرِّ َوصَُنا فٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َُّط َم إٔى َٓ  ٔٚ ِس َلِيُِٜه بٔالؼِّ

ِه  ُٛ َس  اِلَحيَّةٔ َوإٔیَّا ٌِ َُّط َلِه یُِؤَت أََحْس َب إٔى َٓ اَة  َٓ ا ٌَ ُٔحُورٔ َوصَُنا فٔی اليَّارٔ َوَسلُوا اهَّلَل اِلُن ٍَ اِل َُّط َم إٔى َٓ َٜٔذَب  ًِ  َواِل اِلَي٘ٔئن َخيِّرا ٔم

وىُوا ًَٔباَز  ُٛ وا َوََل َتَسابَزُوا َو ٌُ َ اك َ٘ وا َوََل َت ـُ َُ اةٔ َوََل َتَحاَسُسوا َوََل َتَبا َٓ ا ٌَ  اهَّللٔ إِٔخَواىّااِلُن

اوبرکب، یلع نب دمحم، دیبعنب دیعس، ہبعش، سیدی نب ریمخ، میلس نب اعرم، افطس نب اامسلیع، اوبرکب رفامےت ںیہ ہک بج یبن اس داین ےس 

ے رشتفی ےل ےئگ وت اوہنں ےن دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی رفامےت انس ہک روسؽ اہلل ریمی اس ہگج زگہتش اسؽ ڑھک

 وہےئ۔ اس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفان آایگ۔ ھچک دری دعب رفامای چس اک اامتہؾ رکف ہک ہی یکین ےک اسھت یہ وہاتکس

ےہ افر ہی دفونں زیچںی تنج ںیم )ےل اجےن فایل( ںیہ افر وھجٹ ےس وچب ویکہکن وھجٹ انگہ ےک اسھت وہات ےہ افر ہی دفونں دفزخ 

 فایل( ںیہ افر اہلل اعتیل ےس اعتیف افر دنتریتس امےتگن روہویکہکن یسک وک یھب نیقی )اامیؿ( ےک دعب دنتریتس ےس سبھ ںیم )ےل اجےن

رک وکیئ تمعن ںیہن دی یئگ افر ابمہ دسح ہن رکف۔ اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک۔ اکی دفرسے ےس عطق قلعت )البذعر رشیع( ہن رکف 

  اس یک رطػ روھک افر نب اجؤ اہلل ےک دنبے ! اھبیئ اھبیئ۔افر اکی دفرسے ہنم تم ومڑف ہک تشپ

 اوبرکب، یلع نب دمحم، دیبعنب دیعس، ہبعش، سیدی نب ریمخ، میلس نب اعرم، افطس نب اامسلیع، اوبرکب :  رافی



 

 

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

  

 ؤں اک ایبؿداع :   ابب

 وفع )درزگر( افر اعتیف )دنتریتس( یک داع امانگن۔

     731    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ٛہنص بً حشً، ًبساهَّلل بً بزیسہ، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

سٕ  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَلِت َیا َرُسو َحسَّ َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أَى  ًِ ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ًٔ ًٔ اِلَحَش ِضَنٔص بِ َٛ  ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي َل َحسَّ

وَ  ِٔ ٌَ ُٔوٌّ تُٔحبُّ اِل ًَ ََّک  ولٔيَن اللَُّضهَّ إٔى ُ٘ اَل َت َٗ ِسرٔ َما أَِزًُو  َ٘ ُت َلِيَلَة اِل ِ٘ َٓ ٌِ َوا ٔ ًَىِّي اهَّللٔ أََرأَیَِت إ  ُٕ ًِ ا َٓ 

س نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! 
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یلع نب دمحم، فعیک، 
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ی  انہک اے اہلل ! آپ تہب رفامےیئ ارگ ےھجم بش دقر بیصن وہ اجےئ وت ایک داع رکفں ؟ رفامای ا

 درزگر رفامےن فاےل ںیہ۔ درزگر رکےن وک دنسپ رکےت ںیہ اس ےئل ھجم ےس درزگر رفامےیئ ۔

س نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 م
کہ

 یلع نب دمحم، فعیک، 

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وفع )درزگر( افر اعتیف )دنتریتس( یک داع امانگن۔

     732    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ، ہظاو ػاحب زستوائی، ٗتازہ، ًَلء بً زیاز ًسوی، حرضت ابوہزی :  راوی

ََلٔئ بِ  ٌَ ًِ اِل ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ  ٕ َػاحٔٔب السَّ ًِ صَٔظاو ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ َسؤیِّ  ٌَ ٕ اِل ًٔ زٔیَاز



 

 

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َٓاَة فٔی صَُزیَِزَة  ا ٌَ ِّی أَِسأَلَُک اِلُن ٔن ُضهَّ إ ًِ اللَّ َل ٔم ـَ ِٓ ِبُس أَ ٌَ ًَِوةٕ یَِسًُو بَٔضا اِل ًِ َز َما ٔم

 ٔ ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوا  السُّ

یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبح دوتسایئ، اتقدہ، العء نب زاید دعفی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دنبہ اس داع 

ِة( اے اہلل ! ںیم آپ ےس داین فآرخےس رتہب
َ
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 ت ںیم اعتیف اماتگن وہں ۔ وکیئ داع ںیہن اماتگن )ا

 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبح دوتسایئ، اتقدہ، العء نب زاید دعفی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ( بج مت ںیم ےس وکیئ داع رکے وت اےنپ آپ ےس ادتباء رکے )ےلہپ اےنپ ےئل امےگن

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ( بج مت ںیم ےس وکیئ داع رکے وت اےنپ آپ ےس ادتباء رکے )ےلہپ اےنپ ےئل امےگن

     733    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشً بً ًلی خَلل، زیسبً حباب، سٔياٌ، ابواسحٙ، سٌيسبً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ  َحسَّ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ  ٌُ َيا ِٔ ُس

 ٕ ًَاز ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیزَِحُنَيا اهَّللُ َوأََخا  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ًَبَّإض 

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل نسح نب یلع الخؽ، زدینب ةحب، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل

ےیئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل مہ رپ افر وقؾ اعد ےک اھبیئ )ایکن رطػ وعبمث یبن رضحت وہد ہیلع االسلؾ رپ ر تم رفام

 ۔

 اعتٰیل ہنع نسح نب یلع الخؽ، زدینب ةحب، ایفسؿ، اوبا،قح، دیعسنب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل :  رافی
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 داع وبقؽ وہیت ےہ رشبہکیط دلجی ہن رکے۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع وبقؽ وہیت ےہ رشبہکیط دلجی ہن رکے۔

     734    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، اسحٙ بً سلامیٌ، مالک بً اىص، زہزی، ابی ًبيس مویٰی ًبسالزحنً بً ًوٖ، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ أَبٔی  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًٔ أَىَٕص  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َ َحسَّ ًٔ ًُب ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن ِيٕس َمِویَی 

ِه َما َلِه  ُٛ اَل ُيِشَتَحاُب ْٔلََحٔس َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ  ٕٖ ِو َحُل یَا ًَ ٌِ َٕ َي ِي َٛ َحِل ٗٔيَل َو ٌِ َي

لَ  َٓ ًَِوُت اهَّللَ  ِس َز َٗ وُل  ُ٘ اَل َي َٗ  ِه َيِشَتحِٔب اهَّللُ یٔیَرُسوَل اهَّللٔ 

یلع نب دمحم، ااحسؼ نب امیلسؿ، امکل نب اسن، زرہی، ایب دیبع ومٰیل دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ے۔ یسک ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی یک داع وبقؽ وہیت ےہ رشبہکیط دلج ابزی ہن رک

 رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! دلج ابزی ےسیک ؟ رفامای ہی ےہک ہک ںیم ےن اہلل ےس داع امیگن رگم اہلل ےن وبقؽ یہ ںیہن یک۔ )ینعی  ین یہ

 ںیہن( ۔

اعتٰیل  یلع نب دمحم، ا،قح نب امیلسؿ، امکل نب اسن، زرہی، ایب دیبع ومٰیل دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ہنع

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

  



 

 

 وکیئ صخش ویں ہن ےہک ہک اے اہلل ارگ آپ اچںیہ وت ےھجم شخب دںی ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش ویں ہن ےہک ہک اے اہلل ارگ آپ اچںیہ وت ےھجم شخب دںی ۔

     735    حسیث                               لس سووج  :  جلس

 ابوبرک، ًبساهَّلل بً ازریص، ابً ًحَلٌ، ابی زیاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ أَبٔی الزِّىَاز ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ

زِٔو فٔی اِلَنِشأََلةٔ  ٌِ ٌِ ٔطئَِت َوِلَي ٔ ِه اللَُّضهَّ اُرِٔفِ یٔی إ ُٛ ًَّ أََحُس وَل ُ٘ َه ََل َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َظ َلطُ  َػل ٌَّ اهَّللَ ََل ُمرِکٔ ٔ إ َٓ 

الجعؿ، ایب زاید، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، انب

 فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم وکیئ رہزگ ہی ےہک اے اہلل ! ارگ آپ اچںیہ وت ےھجم شخب دںی۔ امےنگن ںیم یگتخپ ا رایر رکین اچےیہ )ہک اے

 ےک العفہ وکیئ ےنشخب فاال ںیہن( ویکہکن اہلل رپ وکیئ زربدیتس رکےن فاال ںیہن ۔اہلل ! آپ رضفر ےھجم شخب دںی ہک آپ 

 اوبرکب، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، ایب زاید، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امس امظع

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امس امظع

     736    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًيسٰي بً یوىص، ًبساهَّلل بً ابی زیاز، طہز بً حوطب، سيسہ اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 ًُ ثََيا ًٔيَسي بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل  َحسَّ َٗ اَلِت  َٗ ًِ أَِسَناَئ بِٔئت یَزٔیَس  ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ یُوىَُص 

یََتئِن َوإَٔلُضُِٜه إَٔلْط َو  ِْ ًَِوُه فٔی صَاَتئِن ا َ َه اِسُه اهَّللٔ اِْل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اتَٔحةٔ احْٔس ََل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ ًُ الزَّحٔيُه َو إَٔلَط إَٔلَّ صَُو الزَِّحَن

 ٌَ  ُسوَرةٔ آٔل ًِٔنَزا

اہلل اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب ایب زاید، رہش نب وحبش، دیسہ اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 افر وسرہ افہحت یک ادتبایئ آںیتیہیلع فآہل فملس ےن رفامای امس امظع اؿ دف آوتیں ںیم 
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 اوبرکب، ٰیسیع نب ویسن، دبعاہلل نب ایب زاید، رہش نب وحبش، دیسہ اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امس امظع

     737    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ًنزو بً ابی سلنہ، ًبساهَّلل بً ًَلء، ٗاسه زورسی سيس ًبسالزحنً بً ابزاہيه  :  راوی

 ًنزو بً ابوسلنہ، ًيسٰي بً موسٰي ، ُيَلٌ بً اىص، ٗاسه، ابی امامہ زمظقی،

 ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ أَبٔی َسَلَنَة  ًَِنزُو بِ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  اَل اِسُه اهَّللٔ َحسَّ َٗ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ََلٔئ  ٌَ  اِل

ًَِوُه الَّذٔ  َ ًُ إٔبَِزاصٔياِْل ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٌَ َوكط َحسَّ ٔ َوآٔل ًِٔنَزا ة َمِظقٔیُّ ی إَٔذا زُعَٔی بٔطٔ أََجاَب فٔی ُسَوٕر ثَََلٕث اِلَبَْقَ َه السِّ

 َُ  ٍَ َُّط َسنٔ ثَىٔي أَى َحسَّ َٓ ًٔ ُموَسي  ٌٔيَسي بِ ٔ ُت َذلَٔک ل اَل َذََکِ َٗ ًُ أَبٔی َسَلَنَة  ًَِنزُو بِ ثََيا  أسٔه َحسَّ َ٘ ًِ اِل ًَ ُث  ًَ أَىَٕص یَُحسِّ ٌَ بِ ِيََل

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ىَِحَوظُ  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ 

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب ایب ہملس، دبعاہلل نب العء، اقمس دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب اوبہملس، 

 ومٰیس ، الیغؿ نب اسن، اقمس، ایب اامہم رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل اک امس امظع سج ےک اسھت داع امیگن اجےئ وت وبقؽ وہیت ےہ۔ ٰیسیع نب



 

 

 نیت وسروتں ںیم ےہ۔ وسرہ رقبہ وسرہ آؽ رمعاؿ افر ہط۔ ہی دحثی اقمس ےس وباہطس اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رموفًاع رمفی ےہ ۔

 نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب ایب ہملس، دبعاہلل نب العء، اقمس دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رمعف نب دبعارلنمح :  رافی

 اوبہملس، ٰیسیع نب ومٰیس ، الیغؿ نب اسن، اقمس، ایب اامہم

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امس امظع

     738    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، مالک بً مِول، ًبساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َّ َوٕل أَى ِِ ًٔ ٔم ًِ َمالٔٔک بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٍَ الئَّييُّ َحسَّ اَل َسنٔ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ُط ٔم ٌَ ُط َسنٔ

َنُس ا ََّک أَىَِت اهَّللُ اِْلََحُس الؼَّ ِّی أَِسأَلَُک بٔأَى ٔن ُضهَّ إ وُل اللَّ ُ٘ َه َرُجَّل َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُّٔوا لَّٔذی َلِه َیلِٔس َوَلِه یُوَلِس َوَلِه یَُٜ َػل ُٛ ًِ َلُط 

ًَِؤه الَّٔذی إَٔذا ُس  َ ِس َسأََل اهَّلَل بٔاِسنٔطٔ اِْل َ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َل َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِلي َوإَٔذا زُعَٔی بٔطٔ أََجاَب أََحْس   ئَٔل بٔطٔ أَ

ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی  یلع نب دمحم، فعیک، امکل نب وغمؽ، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل
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 وت رفامای اس ےن اہلل اعتیل ےس صخش وک ہی ےتہک انس ا
ٌ
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ےک ذرہعی وساؽ ایک سج ےک ذرہعی وساؽ ایک اجےئ وت فہ امکل اطع رفامات ےہ افر اس ےک ذرہعی داع یک اجےئ وت اہلل وبقؽ رفامات امس امظع 

 ےہ ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، امکل نب وغمؽ، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امس امظع

     739    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابوخزینہ، اىص بً سيریً، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٕس َحسَّ  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی َحسَّ ٍَ الئَّييُّ َػل اَل َسنٔ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ًِ أَىَٔص بِ ًَ ثََيا أَبُو ُخزَیَِنَة  ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي

ٌَّ َلَک اِلَحِنَس ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَِت َوِحَس  َ ِّی أَِسأَلَُک بٔأ ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ َه َرُجَّل َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َنَوأت َک ََل اهَّللُ  ٍُ الشَّ ٌُ بَٔسی یَک َلَک اِلَنيَّا  َشٔ

ًَِل  ًَِؤه الَّٔذی إَٔذا ُسئَٔل بٔطٔ أَ َ ِس َسأََل اهَّلَل بٔاِسنٔطٔ اِْل َ٘ اَل َل َ٘ َٓ اؤ   ي َوإَٔذا زُعَٔی بٔطٔ أََجاَب َواِْلَِرٔق ذُو اِلَحََلٔل َواِْلَِٔکَ

نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  یلع نب دمحم، فعیک، اوبزخب ہ، اسن نب ریسنی، رضحت اسن
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 وت رفامای اس ےن اہلل اعتیل ےک امس امظع ےک ذرہعی اہلل ےس وساؽ ایک سج ےک ذرہعی اماگن اجےئ وت اہلل اطع
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رفامات ےہ افر  ا

 اس ےک ذرہعی داع امیگن اجےئ وت اہلل وبقؽ رفامات ےہ ۔

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، اوبزخب ہ، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 امس امظع

     740    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

سلنہ، ٓزاری، ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ًٜيه جہىي، او النوميين  ابویوسٕ ػيسَلنی محنسبً احنس رقی، محنس بً :  راوی

 سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

 َ ز َٔ ًِ اِل ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّیُّ َحسَّ ًُ أَِحَنَس الزَّق ُس بِ ِيَسََلنٔیُّ ُمَحنَّ َٕ الؼَّ ثََيا أَبُو یُوُس ًَِبسٔ اَحسَّ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی َطِيَبَة  ًَ هَّللٔ ارٔیِّ 



 

 

وُل اللَُّضهَّ  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َِٜيٕه اِلُحَضىٔيِّ  ًُ ًٔ ٔ بِ اصٔز ِّی أَِسأَلَُک بٔاِسنَٔک اللَّ ٔن  إ

ئِّب اِلُنَباَرٔک اِْلََحبِّ إَٔلِيَک الَّٔذی إَٔذا زًُٔيَت بٔطٔ أََجِبَت َو  ًَِلِيَت َوإَٔذا اِستُرِحِٔنَت بٔطٔ َرحِٔنَت َوإَٔذا اللَّ إَٔذا ُسئِٔلَت بٔطٔ أَ

ًَلَی أَلِس  ِس َزلَّىٔي  َٗ ٌَّ اهَّلَل  ًَلِٔنٔت أَ ًَائَٔظُة َصِل  اَل َذاَت یَِووٕ یَا  َٗ اَلِت َو َٗ ِجَت  َّ ََ َجَت بٔطٔ  ٔه الَّٔذی إَٔذا زُعَٔی بٔطٔ أََجاَب اِسُترِفٔ

ِلُت یَ  ُ٘ َٓ اَلِت  ِيُت َٗ َٓتََيحَّ اَلِت  َٗ ًَائَٔظُة  َُّط ََل یَِيَبغٔی َلٔک یَا  اَل إٔى َٗ لِِّنئيطٔ  ٌَ َٓ ِّی  ّة ثُهَّ  ا َرُسوَل اهَّللٔ بٔأَبٔی أَىَِت َوأُم ًَ َوَجَلِشُت َسا

َّطُ ََل یَِيَبغٔی لَ  اَل إٔى َٗ ًَلِِّنئيطٔ  ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ  بَِّلُت َرأَِسُط ثُهَّ  َ٘ َٓ ٌِ ُِٗنُت  َُّط ََل یَِيَبغٔی َلٔک أَ ًَلَِّنٔک إٔى ُ ٌِ أ ًَائَٔظُة أَ ٔک یَا 

ُِٗلُت اللَُّضهَّ  َتئِن ثُهَّ  ٌَ ِٛ أُِت ثُهَّ َػلَِّيُت َر ََٓتَوؿَّ ِنُت  ُ٘ َٓ اَلِت  َٗ ىَِيا  ًِ السُّ ًَ َتِشأَلٔيَن بٔطٔ َطِيّئا ٔم ِّی أَِزًُوَک اهَّللَ َوأَِزًُوَک الزَِّحَن ٔن إ

 َ رٔفَ یٔی َوَتزِ َوأَِزًُوَک اِلب ِِ ٌِ َت ًَِلِه أَ ًَلِٔنُت ٔمِيَضا َوَما َلِه أَ اَلِت رَّ الزَّحٔيَه َوأَِزًُوَک بٔأَِسَنائَٔک اِلُحِشىَي کُلَِّضا َما  َٗ َحَنىٔي 

َُّط َلفٔی اِْلَِسَنأئ الًَّٔي زَ  اَل إٔى َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ثُهَّ  َّی اهَّللُ  َحَک َرُسوُل اهَّللٔ َػل ـِ اِسَت  ًَِؤت بَٔضآَ

اہنع اوبویفس دیصالین دمحمنب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، زفاری، ایب ہبیش، دبعاہلل نب میکع ینہج، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 
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اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ! ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ےھجم اہلل اعتیل ےن اانپ فہ انؾ ئات دای ےہ ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے

بج فہ انؾ ےل رک داع یک اجےئ وت اہلل اعتیل وبقؽ رفامےت ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ۔ 

انمبس ںیہن اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع۔ رفامیت ںیہ ہی نس رک ںیم ٹہ یئگ افر ھچک ےھجم فہ انؾ اھکس دےئجی۔ رفامای اہمترے ےئل فہ 

دری یھٹیب رھپ ڑھکی وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس کرارک وچام۔ رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! 

اعتٰیل اہنع ! ںیہمت اھکسان اہمترے ےئل یہ ومزفں ںیہن اس ےئل ہک انمبس ںیہن ہک  ےھجم فہ امس میلعت رفام دےئجی۔ رفامای اعہشئ ریض اہلل
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  ےن )ایھب( داع امیگن۔رکسماےئ افر اراشد رفامای فہ امس اںیہن اامسء ںیم ےس ےہ نج ےس مت

اوبویفس دیصالین دمحمنب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، زفاری، ایب ہبیش، دبعاہلل نب میکع ینہج، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع



 

 

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

  

 فلج ےک اامسء اک ایبؿاہلل زع

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک اامسء اک ایبؿ

     741    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسہ بً سلامیٌ، محنسبً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ًِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ًَِنزٕو   ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ًَِبَسةُ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل َرُسوُل  بِ َٗ اَل  َٗ َزَة 

ٌٔيَن اِسّنا ٔمائَّة إَٔلَّ َواحّٔس  ّة َوتِٔش ٌَ ٌَّ ِهَّلِل تِٔش ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ أَِحَؼاَصا َزَخَل اِلَحيَّةَ اهَّللٔ َػل  ا َم

ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحمنب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رک افر اس ےک اطمقب ااقتعد یھب رےھک( فہ فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےک اکی مک وس ینعی اننونے انؾ ںیہ۔ وج اںیہن اید رکےل )ھجمس 

 تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، دمحمنب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک اامسء اک ایبؿ

     742    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ًبسالنلک بً محنس ػيٌانی، ابوميذر زہير بً محنس تيیم، موسٰي بً ً٘بہ، ًبسالزحنً ارعد،  :  راوی



 

 

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ثََيا ص ًُ ُمحَ َحسَّ ثََيا أَبُو اِلُنِئذرٔ ُزَصيِرُ بِ انٔیُّ َحسَّ ٌَ ِي ٕس الؼَّ ًُ ُمَحنَّ ِبُس اِلَنلٔٔک بِ ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا َظاُو بِ نٔيیٔمُّ َحسَّ ٕس التَّ نَّ

ٌَّ َرُسوَل  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ُد  ًٔ اِْلرَِعَ ًَِبُس الزَِّحَن ثَىٔي  َبَة َحسَّ ِ٘ ًُ ًُ ّة ُموَسي بِ ٌَ ٌَّ ِهَّلِل تِٔش ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َٔٔوَضا َزَخَل اِلَحيََّة َوهَٔی اهَّللُ ا ًِ َح َُّط ؤِتْز یُٔحبُّ اِلؤِتَز َم ٌٔيَن اِسّنا ٔمائَّة إَٔلَّ َواحّٔسا إٔى اصٔزُ َوتِٔش ُ الوَّ َٔ ِْ ُل ا َنُس اِْلَوَّ ِلَواحُٔس الؼَّ

 ًُ ِّ  اِلَباكٔ َٜب ُ اِلَحبَّاُر اِلُنَت زٔیز ٌَ ًُ اِل ًُ اِلُنَضِينٔ ََلُو اِلُنِؤٔم ُّٙ الشَّ ُٙ اِلَبارُٔئ اِلُنَؼوُِّر اِلَنلُٔک اِلَح ٔ ًُ الزَّحٔيُه اِلَدال رُ الزَِّحَن

أل اِلَحلٔيُل الِ  ٌَ ٔويُه اِلَبارُّ اِلُنِت ٌَ لٔيُه اِل ٌَ ٍُ اِلَبٔؼيرُ اِل نٔي ُٕ اِلَدبٔيرُ الشَّ ٔلي لٔیُّ اللَّ ٌَ اصٔزُ اِل َ٘ ازُٔر اِل َ٘ وُو اِل يُّ َ٘ َحنٔيُل اِلَهیُّ اِل

 ٌَ ُٜوُر اِلَنأجُس اِلَوأجُس اِلَوایٔی الزَّأطُس اِل ىٔيُّ اِلَوصَّاُب اِلَوزُوزُ الظَّ َِ یُب اِلُنحٔيُب اِل ٜٔيُه اِلَْقٔ یُه اِلَح ُٔوُر اِلَحلٔيُه اِلرَکٔ َِ ُٔوُّ اِل

 ٔ اُب الزَّبُّ اِلَنح وَّ ؤیُّ التَّ َ٘ ٌٔيُس اِلَبأًُث اِلَوارُٔث اِل ُٖ الزَّحٔيُه اِلُنِبٔسُئ اِلُن ٌُ الزَُّؤ ضٔيُس اِلُنبٔيُن اِلبُرَِصا ٔسیُس يُس اِلَویٔیُّ الظَّ  الظَّ

ٔشُم  ِ٘ ٌٔزُّ اِلُنٔذلُّ اِلُن ابُٔف اِلَبأسُم اِلُن َ٘ ٍُ اِل ٔ ٍُ اِلَباقٔی اِلَواقٔی اِلَدآُٔف الزَّآ ٔ ارُّ اليَّآ َـّ ائُٔه  ال َ٘ ٔ اِلَنتٔيُن اِل ة وَّ ُ٘ ُٚ ذُو اِل ا الزَّزَّ

 َ ٍُ اِلَضازٔی اِلک ٍُ اِلَحأم ٔ ٔلي اِلُنِحٌٔي اِلُننٔيُت اِلَناى ٌِ ٍُ اِلُن أم أَرُ الشَّ َٔ ائُٔه اِلَحآُٔى اِلَوٛٔيُل اِل ُٚ السَّ ٔ از الُٔه الؼَّ ٌَ افٔی اِْلَبَُس اِل

ٔسیُه الِ  َ٘ اوُّ اِل َيا مٔ اليُّوُر اِلُنئيرُ التَّ َِ َبَل َٓ اَل ُزَصيِْر  َٗ ّوا أََحْس  ُٔ ُٛ ًِ َلطُ  َنُس الَّٔذی َلِه َیلِٔس َوَلِه یُوَلِس َوَلِه َیُٜ ٔ ؤِتزُ اِْلََحُس الؼَّ ًِ َُيِر

یَک َلطُ َلطُ  ِؤل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل َشٔ َ٘ َتُح بٔ ِٔ َلَضا ُي ٌَّ أَوَّ ِلٔه أَ ٌٔ ًِ أَصِٔل اِل ًَلَی  َواحٕٔس ٔم اِلُنِلُک َوَلُط اِلَحِنُس بَٔئسظٔ اِلَديِرُ َوصَُو 

ٔسیْز ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َلُط اِْلَِسَناُئ اِلُحِشىَي َٗ  کُلِّ َطِيٕئ 

 اشہؾ نب امعر، دبعاکلمل نب دمحم اعنصین، اوب،رذر زریہ نب دمحم یمیت، ومٰیس نب ہبقع، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ںیہ  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےک اننونے انؾ ںیہ۔ اکی مک وس۔ اہلل اعتیل اطؼ

 اطؼ وک دنسپ رفامےت ںیہ وج اؿ انومں وک وفحمظ رکےل فہ تنج ںیم دالخ وہاگ افر فہ اامسء ہی ںیہ اَہلل ہی انؾ اہلل اعتیل یک ذات ےک ےئل

اأ ہن اجمزا۔ اس ذایت انؾ وک وھچڑ رک ابیق ےنتج انؾ ںیہ فہ بس افصیت انؾ ںیہ

 

 قت
خقن
۔ وصخمص ےہ۔ ریغ اہلل رپ اس اک االطؼ ںیہن وہاتکس ہن 

ُِ  رسدار اکلم وج بس ےس ےب اینز افر بس اس ےک اتحمج ںیہ۔ ااَلفُؽ بس  ینعی اہلل اعتیل یک یسک تفص یہ ےک اابتعر ےس ںیہ۔ اوَلَا

 آاکشرا رہ زیچ اکےس الہپ
ُ
 ِ
 
أ ُ
َ
ّ

 

ِ  بس ےس ی ۔ال۔ ینعی بج وکیئ ہن رےہ فہ وموجد رےہ اگ۔ اَظ

 

  ینعی اس ےس ےلہپ وکیئ وموجد ہن اھت۔ ااَلَخ

ب فوجد وہظر اہلل اعتیل ےک فوجد ےس ےہ ذہلا اکتانئت یک رہ زیچ افر رہ رہ ذرہ اس یک یتسہ افر فوجد رپ رفنش دلیل ےہ ذہلا اہلل اعتیل وخ

 وپدیشہ۔ اس یک اظ
ُ

 ِ

أط رہ ےہ۔ اس اک اکی بلطم اغبل یھب ےہ ینعی فہ ااسی ہبلغ فاال ےہ ہک اس ےس افرپ وکیئ وقت ںیہن ےہ۔ اَل َ



 

 

ذات یک ہنک افر ایکس افصت ےک اقحقئ کت لقع یک راسیئ ںیہن ےہ۔ یسک اکی تفص اک ااحہط یھب وکیئ ںیہن رکاتکس۔ ہن اینپ راےئ ےس 

اتکس ےہ ذہلا اس اابتعر ےس اس ےس زایدہ وکیئ وپدیشہ ںیہن ےہ۔ زین فہ ااسی ک اپ ےہ ہک اس ےس رپے وکیئ ہگج ایکس ھچک تیفیک ایبؿ رک

 تیشم افر تمکح ےک اطمقب کیھٹ ادنازہ رکےن فاال افر اس ادنازہ ےک 
ُ
َ
ِ ل

أ
َ

 

ںیہن اہجں اس یک آا ھ ےس افلھج وہ رک انپہ لم ےکس۔ َاِل

 یک اکی اخص دقمار رقمر رک دی۔ یسک وک وھچ ا افر یسک وک سبا افر یسک وک ااسنؿ افر یسک وک ویحاؿ اطمقب دیپا رکےن فاال۔ اس ےن رہ زیچ

أِری الب یسک الص  ےک یسک وک اہپڑ افر یسک وک رھتپ افر یسک وک یھکم افر یسک وک رھچم رغض رہ اکی یک اکی اخص دقمار رقمر رک دی ےہ۔ اَل َ

 رطح رطح یک وصرںیت انبےن فاال ہک رہ وصرت دفرسی وصرت ےس دجا افر اتممز ےہ۔  افر الب یسک للخ ےک دیپا رکےن فاال۔
ُ
ر
ّ
و ِ
مُص
ل

اَ

 اثتب افر ربقح۔ ایکس دخایئ افر اشنہشیئ قح ےہ افر یقیقح ےہ۔

ّ
ُ

 

َ
 ابداشہ یقیقح اینپ دتریب افر رصتػ ںیم اتخمر قلطم۔ اَل

ُ
مَلِک
ل

اس  اَ

أُؾَ
َ
ل َّ
ُ
ل
 نِمُ ولخمؼ وک آوتفں ےس انم  ےک وسا بس ریغ یقیقح افر چیہ ےہ۔ اَ

ے

ُو
م
ل

آوتفں افر ةیعں ےس اسمل افر السیتم اک اطع رکےن فاال۔ اَ

 سِیُ زعت فاال افر ہبلغ فاال۔ وکیئ اس اک اقمہلب

 

َْ  رہ زیچ اک ابہگنؿ۔ اَ
ُ

 

ن
ِ
 م
ب
ِ
مُہ 
ل

 ںیہن رکاتکس د ےن فاال افر انم ےک اسامؿ دیپا رکےن فاال۔ اَ

  افر ہن وکیئ اس رپ ہبلغ اپاتکس
ُ
ِّر 
ی 
َ
ک َ

 

مُت
ل

 ربج افر رہق فاال۔ وٹےٹ وہےئ اک وجڑےن فاال افر ڑگبے وہےئ اک درتس رکےن فاال۔ اَ
ُ
اأر َ
ّ
 َت 
خ
ل

ےہ۔ اَ

 ابرکی نیب ینعی
ُ
ن ف
ِػ

َ
ّ لل
 سبا رہمابؿ۔ اَ
ُ

 
ِ

ِح
َ
نٰمُح نم تی رمح فاال۔ اَرلّ

َ
ایسی یفخ افر  ااہتنیئ دنلب افر ربرت سج ےک اسےنم بس ریقح ںیہ۔ اَرلّ

 سبا آاگہ افر ابربخ ےہ۔ فہ ابرکی زیچف
ُ
 ر 
ی
ِ
َت 

 

خ
ل

ں اک ادراک رکےن فاال اہجں اگنںیہ ںیہن چنہپ ںیتکس۔ سبا فطل فرکؾ رکےن فاال یھب ےہ۔ اَ

 ُْ
مِن  َّ
لس

بس ھچک ےننس رہ زیچ یک تقیقح وک اجاتن ےہ۔ رہ زیچ یک اس وک ربخ ےہ۔ ہی اننکمم ےہ وکیئ زیچ وموجد وہ افر اہلل وک اس یک ربخ ہن وہ۔ اَ

 بس ھچک دک ےنھ فاال۔ امیلعل تہب اجےنن فاال۔ سج ےس وکیئ زیچ یفخم ںیہن وہیتکس۔ ااکس ملع امتؾ اکتانئت ےک اظرہ افر ف
ُ
 ر 
َِضی
لن 

ابنط اال۔ اَ

َ
ِ
َم
ح 
ل

ُل۔ شبرگ دقر۔ اَ
ِت 
ل
َ
ج 
ل

اأِؽ تہب دنلب۔ اَ
َ
َغ

 

ن
ُ
م
ل
ُ سبا ااھچ ولسک رکےن فاال۔ اَ

ّ
أر ُم تہب   فاال۔ اَل َ

 

ِب

 

عَػ
ل

َوک طیحم ےہ۔ اَ
ت 

ُل تہب امجؽ فاال 

و ُؾ اکتانئت اعمل یک ذات فافصت اک
ُ
ّ
َقن 
ل
 ذبات وخد زدنہ افر اقمئ ابذلات یکسج ذات اقمئ وہ سج یک ایحت وک یھبک زفاؽ ںیہن۔ اَ

ُ
ّی
َ
ح
ل

 ۔اَ

 دقرت فاال۔ اےس اےنپ اکؾ ںیم یسک آہل یک یھب رضفرت ںیہن افر فہ زجع افر
ُ
أِدر َ

 

الاچریگ ےس اپک  اقمئ رےنھک فاال افر اھتےنم فاال۔ اَل

ُم سبی وتمکحں فاال۔ اس
 

کِب
َ
ج
ل

 تہب دنلب ف ربرت ہک اس ےس افرپ یسک اک رمہبت ںیہن۔ اَ
ُ
ّی ِ
ل
َ
لغ

 ہبلغ فاال۔ اَ
ُ
 ِ
 
أ ُ َ

 

اک وکیئ اکؾ تمکح  افر زنمہ ےہ۔ اَل

 داعؤں اک وبقؽ رک
ُ
ِن ت 
ُخ 
م
ل

بیُ تہب رقبی۔ اَ
ِ
ر 
لَق
ےن فاال افر دنبفں یک اکپر اک ےس اخیل ںیہن افر فہ رہ زیچ یک وتحلصمں ےس فافق ےہ۔ اَ

 ریغب رغ
ُ
أب َ
ّ
 سبا ےب اینز افر ےب رپفاہ۔ اےس یسک یک احتج ںیہن افر وکیئ یھب اس ےس ینغتسم ںیہن۔ اَوَلہ 

ُ
ّی ِ

 

َب

 

لع

ض وجاب د ےن فاال۔ اَ

دنبہ یسک وک ھچک رفہیپ  ےک افر ریغب وعض ےک وخب د ےن فاال۔ دنبہ یھب ھچک ششخب رکات ےہ رگم ایکس ششخب انصق افر انامتؾ ےہ ویکہکن

 سبا تبحم رکےن 
ُ
فد
ُ
ہسیپ دے اتکس ےہ رگم تحص افر اعتیف ںیہن دے اتکس ہکبج اہلل اعتیل یک ششخب ںیم بس ھچک یہ دالخ ےہ۔ َاولَد

 سبی شبریگ
ُ
 
ِ
 ُ  تہب دقرداؿ۔ اََمأ

ُ
و ر
ُک
َ
ّ

 

ُ
ل

 فاال شبرگ فاال۔ ینعی دنبفں یک وخب راعتی رکےن فاال افر اؿ رپ وخب ااعنؾ رکےن فاال۔ اَ

  ین افر ےب رپفاہ ہک یسک زیچ ںیم یسک اک اتحمج ںیہن ای ہی ینعم ہک اینپ رماد وک اپےن فاال وج اچاتہ ےہ فیہ وہات 
ُ
 
ِ
 ُ ےہ۔ اوَلَاَِل قلطم۔ اوَلَا



 

 

ُتہب اعمػ رک
ّ
و 
عَفُ
ل

 راہ راتس رپ الےن فاال۔ اَ
ُ
 
ِ

 

اس
َ
 تہب ےنشخب اکراسز افر امکل افر امتؾ اکومں اک وتمیل افر مظنم۔ اَرلّ

ُ
و ر
َفُ

 

لع

ےن فاال۔ اَ

ُم سبایہ ربدابر۔ ایس ےئل العہین انرفامین یھب اس وک رجمنیم وک وفری زسا رپ آامدہ ںیہن رکیت افر انگوہں یک فہج ےس ف
 

لِب
َ
ج
ل

ہ رزؼ یھب فاال۔ اَ

َِ
خ 
مَ
ل

ُ رپفرداگر اَ
ّ
ب
َ
 مِیُ تہب رہمابؿ۔ اَوتلاب وتہب وبقؽ رکےن فاال۔ اَرلّ

َ
ذ ُ سبا شبرگ۔ فہ اینپ ذات افر افصت افر ااعفؽ ںیہن رفاتک۔ اَکل

ت 

ذ ُ احرض ف انرظ افر اظرہ ف ابنط رپ
ت 
ِ
ہ 
َ
ّ

 

لس
ُّ دمداگر افر دفتس رےنھک فاال ینعی الہ اامیؿ اک بحم افر انرص۔ اَ

َ
علطم افر  ںیم شبرگ ےہ۔ اوَلََل

 قح ف اب ل وک دجا دجا ضعب ےتہک ںیہ ہک اومر اظرہہ ےک اجےنن فاےل وک دیہش ےتہک ںیہ افر قلطم اجےنن فاےل
ُ

 

ن
 
ن
ِ
ُت 
م
ل

 وک  میل ےتہک ںیہ۔ اَ

ُت ذ ِئُ یلہپ ابر دیپا رکےن فاال ا
م
ل
 سبایہ رہمابؿ یکسج ر تم یک اغتی افر ااہتنء ںیہن۔ اَ

ُ
ُؤفػ
َ
أُؿ دلیل۔ اَرلّ
َ
ُ ہ 
 
فر دعؾ ےس رکےن فاال۔ اَل

ذ ُ دفابرہ دیپا رکےن فاال۔ یلہپ ابر یھب ایس
ِت 
ع
ُ
م
ل

 ےن دیپا ایک افر ایقتم ےک دؿ یھب فیہ دفابرہ دیپا رکے اگ افر فوجد ںیم الےن فاال۔ اَ

ُ رمدفں وک زدنہ رک ےک ربقفں ےس ااھٹےن فاال افر وسےت وہؤں وک اگجےن فاال۔ 

 
ِ

أع دعمفامت وک دفابرہ یتسہ اک ابلس انہپےئ اگ۔ اَل َ

ث افر امکل بج اسر ااعمل انف ےک اھگٹ ااتر دای اجاگیئ وت اوَلَاِرُث امتؾ وموجدات ےک انف وہ اجےن ےک دعب وموجد رےنہ فاال۔ بس اک فار

اأِر( ا َ
ّ
ہ 
لَق
ِ ا  ُِ َ ُؾ( آج ےک دؿ سک یک ابداشیہ ےہ ؟ افر وخد یہ وجاب دے اگ۔ )ہللِ اولَا

 
 ال
ُ
مُلک
ل

ِ ا

 

ن
َ
ِم
ل

کی اہقر اہلل فہ وخد یہ رفامےئ اگ )

أ
َ
ّ

 

ُ اَل
ّ
اأر َّ

 

ض
ذ ِدیُ تخس۔ اَل
َّ

 

ُ
ل
 تہب زفر آفر۔ اَ

ُ
ّی و ِ
لَق
ُ رضر اچنہپےن فاال ینعی عفن افر رضر بس اےکس اہھت ںیم ےہ۔ ریخ افر رش افر عفن ف یک۔ اَ

ِ

 

ف

ِ ہشیمہ ابیق رےنہ فاال۔ ینعی دامئ اولوجد وکسج یھبک انف ںیہن افر اےکس فوجد یک وکیئ ااہتن ںیہن۔ 

 

أف اہلل رضر بس ایکس رطػ ےس ےہ۔ اَل َ

می ےہ افر لبقتسم ےک احلظ ےس فہ ابیق ےہ۔ فرہن ایکس ذات ےک احلظ ےس فاہں ہن اعتیل فابج اولوجد ےہ۔ امیض ےک اابتعر ےس فہ دق

ُ تسپ رکےن فاال افر دنلب رکےن فا

ِ

 

 ارلَّاف
ُ

 

ض

ِ ف

أ
َ

 

ُّ اچبےن فاال۔ اَِل ِ

 

ال۔ فہ وکسج امیض ےہ افر ہن لبقتسم ےہ افر فہ ذبات وخد ابیق ےہ۔ اوَلَف

َ
ُ

 

ِ
 
أب َ

 

 رفایخ رکےن فاال۔ ینعی ا ی افر  یونی رزؼ یک یگنت اچےہ تسپ رکے افر سج وک اچےہ دنلب رکے۔ اَل
ُ

ِ
أُط  یگنت رکےن فاال۔ اَل َ

ّؽُ زعت د ےن فاال افر ذتل د ےن ف ِ 

 

مُذ
ل

ُ اَ
ّ
 

 

ِر
غ
ُ
م
ل

اال۔ فہ افر رفایخ بس اس ےک اہھت ںیم ےہ۔ یسک رپ رزؼ وک رفاخ ایک افر یسک رپ گنت ایک۔ اَ

َ
ق
ُ
م
ل
 تہب سبا رفزی د ےن فاال افر رفزی وکسج اچےہ زعت دے افر وکسج اچےہ ذتل دے۔ اَ

ُ
اؼ
َ
ّز
َ
 دعؽ فااصنػ اقمئ رکےن فاال۔ اَرلّ

ُ
شِط

 دشدی وقت فاال سج ںیم فعض االحمضؽ افر 
ُ

 

ن
 
ِن

 

مَت
ل

َِة وقت فاال۔ اَ
ّ
و 
لُق
اک دیپا رکےن فاال۔ رزؼ افر رمزفؼ بس ایس یک ولخمؼ ےہ۔ ُذفا

ُ زمکفری اک ااکمؿ ںیہن افر ایکس وقت ںیم وکیئ اس اک اقملب 

 

ِ

 

ُ ربرقار۔ اََِلأف

ِ

ے

ام
َ
ُ ہشیمہ اقمئ رےنہ فاال۔ ادَلّ

ِ

ے

أم َ

 

افر رشکی ںیہن۔ اَل

 دیپا رکےن ف
ُ
 
ِ
أط َ

 

ُ اکراسز ینعی یکسج رطػ دفرسے اانپ اکؾ رپسد رک دںی فیہ دنبفں اک اکؾ انبےن فاال ےہ۔ اْل
 
ِ

اال۔ اچبےن فاال۔ َاولَِک

ی  اطع رکےن فاال۔
ِ
ُعْغ
م
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اشہؾ نب امعر، دبعاکلمل نب دمحم اعنصین، اوب،رذر زریہ نب دمحم یمیت، ومٰیس نب ہبقع، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

  ہنعریض اہلل اعتٰیل

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

  

 فادل افر ولظمؾ یک داع ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فادل افر ولظمؾ یک داع ۔

     743    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رکسہیم، ہظاو زستوائی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ابی جٌرف، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، ًبساهَّلل بً ب :  راوی

 َ ًٔ أ ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ  ٕ السَّ ًِ صَٔظاو ًَ ِضیٔمُّ  ًُ برَِکٕ الشَّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ رَفٕ  ٌِ ًِ أَبٔی َج ًَ  ٕ ثٔير َٛ بٔی 

ًَّ صُ  ٔ ًَّ ََل َطکَّ ٓٔيض ًََوإت يُِشَتَحاُب َلُض َه ثَََلُث َز َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَِوةُ َزیَِزَة  ٔ َوَز ًَِوةُ اِلَنِولُوو  َز

 ٔ ًَِوةُ اِلَوالٔسٔ لَٔوَلٔسظ ٔ َوَز َٔ  اِلُنَشا

 ایب ریثک، ایب رفعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اوبرکب، دبعاہلل نب رکبیمہس، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب

( اسمرف یک داع افر 4( ولظمؾ یک داع )3اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت داعںیئ وبقؽ وہیت ںیہ اؿ ںیم ھچک کش ںیہن۔ )



 

 

 ( فادل یک داع افالد ےک قح ںیم ۔5)

 دبعاہلل نب رکبیمہس، اشہؾ دوتسایئ، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب رفعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب،  :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 فادل افر ولظمؾ یک داع ۔

     744    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً یحٌي، ابوسلنہ، حبابہ، ًحَلٌ، او حٔؽ، ػٔيہ بيت جزیز، او حٜيه بيت جزیز، حرضت او حٜيه بيت وزاَ  :  راوی

 خزاًيہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَتَِيا حَُبابَُة ا ثََيا أَبُو َسَلَنَة َحسَّ ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أُوِّ َحسَّ ًَ  ٕ َة بِٔئت َجزٔیز ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ ٕؽ  ِٔ َضا أُوِّ َح ًِ أُمِّ ًَ  ٌَ ًَِحََل بَِيُة 

ًَاُئ الِ  وُل زُ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ٔة  َٕ اِلُدزَأًيَّ ا ٜٔيٕه بِٔئت َوزَّ ٔیَی اِلحَٔحأب َح ٔضي إ ِٔ  َوالٔٔس ُي

، اوبہملس، ةحہب، الجعؿ، اؾ صفح، ہیفص تنب رجری، اؾ میکح تنب رجری، رضحت اؾ میکح تنب فداع زخاہیع ریض اہلل اعتٰیل دمحمنب ٰییحی

اجیت  ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس فادل یک داع )اہلل ےک اخص( اجحب کت چنہپ

 وہیت ےہ( ۔ ےہ۔ )ینعی وبقؽ

تنب رجری، اؾ میکح تنب رجری، رضحت اؾ میکح تنب فداع زخاہیع ریض  دمحمنب ییحی، اوبہملس، ةحہب، الجعؿ، اؾ صفح، ہیفص :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

  ےہ ۔داع ںیم دح ےس سبانھ عنم



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع ںیم دح ےس سبانھ عنم ےہ ۔

     745    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، حنازبً سلنہ، سٌيسجزیزی، ابی نٌامہ، حرضت ًبساهَّلل بً مِٔل :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة حَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَِبَس اهَّللٔ َحسَّ  ٌَّ َ اَمَة أ ٌَ ًِ أَبٔی َن ًَ ٌٔيْس اِلُحَزیِزٔیُّ  ًُ َسَلَنَة أَىَِبأَىَا َس ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًَ سَّ  بِ

ًِ َینٔئن اِلَحئَّة إَٔذا َزَخِلتُ  ًَ رِصَ اِْلَبَِيَف  َ٘ ِّی أَِسأَلَُک اِل ٔن وُل اللَُّضهَّ إ ُ٘ ٍَ ابَِيُط َي ٕل َسنٔ َّٔ َِ اَل أَِی بُىَيَّ َسِل اهَّللَ اِلَحيََّة َوًُِذ ُم َ٘ َٓ َضا 

 ٔ ٌَ ف َتُسو ٌِ ِوْو َي َٗ  ٌُ وُل َسَيُٜو ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ ًِ اليَّارٔ  ًَائٔ بٔطٔ ٔم  ی السُّ

رضحت دبعاہلل نب لفغم ےن اےنپ اصزبحادے وک ہی داع امےتگن انس  اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحدنب ہملس، دیعسرجریی، ایب اعنہم،

اے اہلل! ںیم آپ ےس اماتگن وہں دیفس لحم تنج ےک داںیئ ہصح ںیم بج ںیم تنج ںیم دالخ وہں۔ وت رفامای ایپرے ےٹیب ! اہلل ےس 

 ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس یرقنبی ھچک ولگ تنج اموگن افر دفزخ ےس اہلل یک انپہ اموگن )افرصب( ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 داع ںیم دح ےس سبانھ رشفع رک دںی ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحدنب ہملس، دیعسرجریی، ایب اعنہم، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 داع ںیم اہھت ااھٹان ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع ںیم اہھت ااھٹان ۔

     746    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبْشبرک بً خلٕ، ابً ابی ًسی، جٌرف بً مينوٌ، ابی ًثناٌ، حرضت سلناٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو بِْٔشٕ ًِ اليَّ  َحسَّ ًَ  ٌَ ًِ َسِلَنا ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ  ٌٕ ًٔ َمِيُنو رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل َّی برَِکُ بِ ٔييِّ َػل

ٍَ إَٔلِيطٔ یََس  َٓ ٌِ یَزِ ٔ أَ ِبٔسظ ًَ  ًِ یْه َيِشَتِحٌٔي ٔم ُِه َحٌٔيٌّ ََکٔ ٌَّ َربَّٜ ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  اَل َخائٔبََتئِن اهَّللُ  َٗ ا أَِو  يَرُزَّصَُنا ٔػرِفّ َٓ  یِطٔ 

اوبرشبرکب نب فلخ، انب ایب دعی، رفعج نب ومیمؿ، ایب امثعؿ، رضحت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ض( ےہ۔ اےس اس ابت ےس ایحء آیت ےہ ہک ااکس فآہل فملس ےن رفامای اہمترا رپفرداگر تہب ابایحء افر رکمی )زعمز فرہمابؿ افر وجاد ایف

 دنبہ اس ےک اسےنم اےنپ دفونں اہھت الیھپےئ رھپ فہ اےکس اہھت اخیل افر اناکؾ ول ادے ۔

 اوبرشبرکب نب فلخ، انب ایب دعی، رفعج نب ومیمؿ، ایب امثعؿ، رضحت املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 داع ںیم اہھت ااھٹان ۔

     747    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًيہمحنسبً ػباح، ًائذ بً حبيب، ػالح بً حشاٌ، محنس بً ٌٛب ْقهي، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

ٕب ا ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ا ًٔ َحشَّ ًِ َػالٔٔح بِ ًَ ًُ َحبٔيٕب  ًَائُٔذ بِ ثََيا  بَّأح َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ هٔيِّ  ِلُْقَ

 ٔ َُ ب َٓاِز ِوَت اهَّلَل  ًَ َه إَٔذا َز َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اِمَشِح َٗ َٓ َُِت  َ ََ إَٔذا  َٓ َُ بُٔوُضورٔصَٔنا  ِيَک َوََل َتِس َّٔ َٛ  ٌٔ بُُلو

 بٔضَٔنا َوِجَضَک 

دمحمنب ابصح، اعذئ نب بیبح، اصحل نب اسحؿ، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 ےس داع اموگن وت اینپ ایلیھتہں افرپ روھک افر اہوھتں یک تشپ افرپ تم روھک افر بج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج مت اہلل

 افرغ وہ اجؤ وت دفونں اہھت اےنپ ہرہہ رپ ریھپول۔



 

 

 دمحمنب ابصح، اعذئ نب بیبح، اصحل نب اسحؿ، دمحم نب بعک رقیظ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 حبص ف اشؾ یک داع۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ یک داع۔

     748    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، حشً بً موسٰي، حناز بً سلنہ، سہيل بً ابی ػالح، حرضت ابوًياغ  :  راوی

 ًَ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح  ًِ ُسَضِئل بِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُموَسي َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًَيَّإغ َحسَّ ًِ أَبٔی  ًَ ًِ أَبٔيطٔ 

 ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ یَک َلطُ َلُط اِلُنِلُک َوَلطُ  الزَُّرقٔیِّ  اَل حٔيَن ُيِؼبُٔح ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل َشٔ َٗ

ًَِْشُ َخٔليَئا ِيُط  ًَ ٌٔيَل َوحُمَّ  ًِ َوَلٔس إِٔسَن َبٕة ٔم َٗ ًَِسَل َر ٌَ َلُط  ٔسیْز کَا َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  ًَِْشُ َزَرَجإت اِلَحِنُس َوصَُو  ٍَ َلُط  ٔ ٕت َوُرٓ

أَی َرُجْل َرُسوَو  َ ََ اَل  َٗ َّي ُيِؼبَٔح  نِٔثُل َذلَٔک َحً َٓ َّي یُِنٔسَي َوإَٔذا أَِمَسي  ٌٔ َحً ِيَلا ًِ الظَّ زٕ ٔم ٌَ فٔی رٔحِ َلِيطٔ کَا ًَ َّی اهَّللُ  َل اهَّللٔ َػل

ًَيِ  ًَيَّإغ یَزِؤی  ٌَّ أَبَا  ٔ اَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ إ َ٘ َٓ َه ٓامَٔی یََزی اليَّائُٔه  ًَيَّإغ َوَسلَّ َٚ أَبُو  اَل َػَس َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  َک 

اوبرکب، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبایعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
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اامسلیع یک افالد ںیم ےس اکی الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب ارج ےلم اگ افر اس یک دس اطخںیئ اعمػ رک دی اجںیئ یگ افر فہ اشؾ کت 

وت حبص کت ااسی یہ رےہ اگ۔ رافی ےتہک ںیہ اکی رمد وک وخاب ںیم روسؽ اہلل ناطیؿ ےس وفحمظ رےہ اگ افر اشؾ وک یہی املکت ڑپےھ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت وہیئ وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اوبایعش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ 

 وسنمب رک ےک ہی ہی دحثی ایبؿ رکےت ںیہ۔ رفامای اوبایعش ےن چس اہک۔



 

 

 اوبرکب، نسح نب ومٰیس، امحد نب ہملس، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبایعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ یک داع۔

     749    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، ًبسالٌزیزبً ابی حازو، سہيل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ ُسَضِيٕل  ًَ ًُ أَبٔی َحازٔوٕ  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي اَل َرُسوُل ًِ أَبٔی صُزَ َحسَّ َٗ اَل  َٗ یَِزَة 

ولُوا اللَُّضهَّ بَٔک أَِػَبِحَيا َوبَٔک أَِمَشِيَيا َوبَٔک  ُ٘ َٓ َه إَٔذا أَِػَبِحُتِه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ىَِحَيا َوبَٔک ىَُنوُت َوإَٔذا أَِمَشِيُتِه اهَّللٔ َػل

 ٔ ولُوا اللَُّضهَّ بَٔک أَِمَشِيَيا َوبَٔک أَِػَبِحَيا َوب ُ٘  َک ىَِحَيا َوبَٔک ىَُنوُت َوإَٔلِيَک اِلَنٔؼيرُ َٓ

وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعازعلسینب ایب احزؾ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
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 اے اہلل ! مہ ےن رصػ آپ یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای حبص وک ہی داع ڑپاھ رکف ا
ُ
ُ ت
َ

 

 ن
َ ِ
َي 
اأ ف
َ
خْت 
َ

 

ن

 
َ ِ
َي 
اأ ف َ

 

ت

ن ےگ افر آپ یہ یک اخرط اجؿ دےگنی افر 
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فہج ےس )دقرت ےس( حبص یک افر آپ یہ یک دقرت ےس اشؾ یک افر آپ یہ یک اخرط 
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 وقعیب نب دیمحنب اکبس، دبعازعلسینب ایب احزؾ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 اشؾ یک داع۔حبص ف 



 

 

     750    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، ابوزاؤز، ابً ابی زىاز، اباٌ بً ًثناٌ، حرضت اباٌ بً ًثناٌ :  راوی

ًِ أَبٔي ًَ  ٔ ًُ أَبٔی الزِّىَاز ثََيا ابِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ ٌَ بِ ُت ًُِثَنا ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ ًٔ ًُِثَنا ٌَ بِ ًِ أَبَا ًَ طٔ 

وُل فٔی َػَباحٔ کُلِّ  ُ٘ ًَِبٕس َي  ًِ وُل َما ٔم ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٌَ َي ا َّٔ یَِووٕ َوَمَشأئ کُلِّ َلِيَلٕة بِٔشٔه  ًَ

اَل َو اهَّللٔ الَّٔذی ََل َيرُضُّ َم  َٗ ُظ َطِيْئ  َيرُضَّ َٓ لٔيُه ثَََلَث َمزَّإت  ٌَ ٍُ اِل نٔي َنأئ َوصَُو الشَّ ٌَ ٍَ اِسنٔطٔ َطِيْئ فٔی اِْلَِرٔق َوََل فٔی الشَّ کَا

ٔیَیَّ  ٌُ َما َتِيُوزُ إ اَل َلُط أَبَا َ٘ َٓ َل الزَُّجُل یَِيُوزُ إَٔلِيطٔ  ٌَ َح َٓ الٔٔخ  َٔ ًِ اِل ْٖ ٔم ِس أََػابَُط ََرَ َٗ  ٌُ ثُِتَک  أَبَا ِس َحسَّ َٗ َنا  َٛ ٌَّ اِلَحٔسیَث  ٔ أََما إ

َسَرظُ  َٗ ًَلَیَّ  ُِٗلطُ یَِوَمئٕٔذ لُٔيِنٔضَي اهَّللُ  ٜٔىِّي َلِه أَ  َوَل

ہی  دمحمنب اشبر، اوبداؤد، انب ایب زاند، اابؿ نب امثعؿ، رضحت اابؿ نب امثعؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسان امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک

ِ رفامےت انس
َ
أ  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس وج دنبہ یھب رہ رفز حبص افر اشؾ وک ہی املکت ےہک ِِْمِ الِلّ
َ
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اےس وکیئ رضر ےچنہپ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت  ن

اابؿ وک افجل اھت۔ اکی صخش ایکن رطػ )بجعت ےس( دک ےنھ اگل وت رضحت اابؿ ےن اس ےس اہک دےتھکی ایک وہ۔ دحثی اےسی یہ ےہ ےسیج 

 ی رفام دںی ۔ںیم ےن ایبؿ یک نکیل اکی رفز ںیم ڑپھ ہن اکس )وھبؽ ایگ( اتہک اہلل اعتیل اینپ الٹ دقتری ھجم رپ اجر

 دمحمنب اشبر، اوبداؤد، انب ایب زاند، اابؿ نب امثعؿ، رضحت اابؿ نب امثعؿ :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ یک داع۔

     751    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً بْش، مشٌز، ابوً٘يل، سابٙ، رسول اهَّلل ػلی اهَّلل ًليہ وآلہ وسله ٛے خازو حرضت  :  راوی



 

 

 ابوسَلو رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٌَ ثََيا ٔمِش ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕ َخازٔؤ َحسَّ و ًِ أَبٔی َسَلَّ ًَ  ٕٙ ٔ ًِ َساب ًَ ًَ٘ٔيٕل  ثََيا أَبُو  ْز َحسَّ

 ٔ ًِ ُمِشلٕٔه أَِو إ اَل َما ٔم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  وُل حٔيَن یُِنٔسي الئَّييِّ َػل ُ٘ ِبٕس َي ًَ ٌٕ أَِو  ِنَشا

ٌِ یُزِٔؿَيُط یَِوَو َوحٔيَن ُيِؼبُٔح َر  َ ًَلَی اهَّللٔ أ ا  ًّ٘ ٌَ َح ا إَٔلَّ کَا ٕس ىَبٔيًّ   اِلَ٘ٔياَمةٔ ٔؿيُت بٔاهَّللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسََلؤ زٔیّيا َوبُٔنَحنَّ

اعتٰیل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، ع ،ر، اوبلیقع، اسقب، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ رضحت اوبالسؾ ریض اہلل

اھت( ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج یھب املسمؿ ای ااسنؿ ای دنبہ )رافی وک ظفل ںیم کش ےہ ہک ایک رفامای 
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 تم رضفر رایض افر وخش رفامںیئ ےگ ۔حبص اشؾ ہی املکت ےہک ر

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، ع ،ر، اوبلیقع، اسقب، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ رضحت اوبالسؾ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ یک داع۔

     752    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنسكيآسي، وٛيٍ، ًبازہ بً مشله، جبير بً ابی سلنياٌ بً جبير بً ملٌه، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٔ َحسَّ ًٔ ُجَبيِر ٌَ بِ ًُ أَبٔی ُسَلامِیَ ثََيا ُجَبيِرُ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا ًَُباَزةُ بِ ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي َيآٔٔسيُّ َحسَّ ٌٕٔه اللَّ ًٔ ُمِل  بِ

َُ َصُؤََلٔئ  َلِيطٔ َوَسلََّه یََس ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل وُل َلِه َیُٜ ُ٘ ًَ ًَُنَز َي ُت ابِ ٌِ اَل َسنٔ ًََوأت حٔيَن یُِنٔسي َوحٔيَن ُيِؼبُٔح َٗ السَّ

َو َوالِ  ِٔ ٌَ ِّی أَِسأَلَُک اِل ٔن ُضهَّ إ ٔ اللَّ ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوا آَٔيَة فٔی السُّ ٌَ َو َواِل ِٔ ٌَ ِّی أَِسأَلَُک اِل ٔن ُضهَّ إ آَٔيَة فٔی زٔیىٔي َوزُىَِياَی َوأَصِلٔی َوَمایٔی اللَّ ٌَ



 

 

ًَِوَراتٔی َوآمٔ  ِوقٔی َوأًَُوذُ بَٔک أَ اللَُّضهَّ اِستُرِ  َٓ  ًِ ًِ ٔطَنایٔی َؤم ًَ ًِ َینٔيىٔي َو ًَ ًِ َخِلفٔی َو ًِ بَئِن یََسیَّ َؤم ِوىٔي ٔم َٔ اتٔی َواِح ًَ ٌِ ًِ َرِو

 َٕ ىٔي اِلَدِش ٌِ ٍْ َي اَل َوٛٔي َٗ ًِ َتِحًٔي   أَُُِتاَل ٔم
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شل
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فس

، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ یلع نب دمحمانط
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 انپہ امیگن۔

ت اأؿ نب ریبج نب معطم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
م
شل
ی، فعیک، ابعدہ نب ملسم، ریبج نب ایب 

فس

 یلع نب دمحمانط

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ یک داع۔

     753    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ابزاہيه بً ًيييہ، وليسبً ثٌلبہ، ًبساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا إٔبِ  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ َلَبَة  ٌِ ًُ َث ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ ًَُيِيَيَة َحسَّ َزاصٔيُه بِ

ِبُس  ًَ َتىٔي َوأَىَا  ِ٘ ِّی ََل إَٔلَط إَٔلَّ أَىَِت َخَل ًََلِيطٔ َوَسلََّه اللَُّضهَّ أَىَِت َرب َّی اهَّللُ  َ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًِٔسَک َما َک َوأ ًَِضٔسَک َوَو ًَلَی  ىَا 

رٔفُ  ِِ َُّط ََل َي إٔى َٓ اُرِٔفِ یٔی  َٓ َنتَٔک َوأَبُوُئ بَٔذىِٔيي  ٌِ ٔ ُت أَبُوُئ بٔي ٌِ ًِ َشِّ َما َػَي ُت أًَُوذُ بَٔک ٔم ٌِ اَل اِسَتَل َٗ اَل  َٗ ىُوَب إَٔلَّ أَىَِت   الذُّ

 َٗ  ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌِ َطاَئ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٔ ِيَلٔة َزَخَل اِلَحيََّة إ ََٓناَت فٔی َذلَٔک اِلَيِوؤ أَِو تِٔلَک اللَّ اَلَضا فٔی یَِؤمطٔ َوَلِيَلتٔطٔ 

ایَی ٌَ  اهَّللُ َت



 

 

فآہل  یلع نب دمحم، اربامیہ نب ہنییع، فدیلنب ہبلعث، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
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وکیئ دوبعد ںیہن۔ آپ ےن ےھجم دیپا رفامای۔ ںیم آپ اک دنبہ وہں۔ ںیم آپ ےک دہع )دہع اتسل( افر فدعہ رپ دقبر ااطتستع اقمئ 

ہ اچاتہ وہں۔ آپ ےک ااعنامت اک اقلئ افر  فرتػ وہں افر اےنپ انگوہں اک وہں۔ ںیم ےن وج ااکحؾ ےئک اےکن رش ےس ںیم آپ یک انپ

ارقاری۔ اےئلس ریمی ششخب رفام دےئجی ہک انگوہں وک رصػ آپ یہ ےتشخب ںیہ۔ وج دنبہ ہی املکت دؿ ایرات ںیم ےہک رھپ ایس دؿ 

 ایرات وک اےس ومت آاجےئ وت اؿ اشء اہلل تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 دمحم، اربامیہ نب ہنییع، فدیلنب ہبلعث، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب  :  رافی

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

  

 وسےن ےک ےئل رتسب رپ آےئ وت ایک داع امےگن ؟

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

  وت ایک داع امےگن ؟وسےن ےک ےئل رتسب رپ آےئ

     754    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ًبسالٌزیزبً مدتار، سہيل، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًَِبٔس اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ثََيا ُسَضِيْل  ًُ اِلُنِدَتارٔ َحسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ا 

َنوَ  أططٔ اللَُّضهَّ َربَّ الشَّ َ َٔ ٔیَی  وُل إَٔذا أََوی إ ُ٘ ٌَ َي َّطُ کَا َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل َٙ أت َواِْلَِرٔق َوَربَّ کُلِّ َطِيٕئ ًَ ٔ ال َٓ

ًِ َشِّ کُلِّ َزابَّٕة أَىَِت  ٔوئه أًَُوذُ بَٔک ٔم ٌَ ٌٔ اِل آ ٔ َواِْلٔىِحٔئل َواِلُْقِ ِوَراة ُل اِلَحبِّ َواليََّوی ُمِيزَٔل التَّ  آخْٔذ بَٔيأػَيتَٔضا أَىَِت اِْلَوَّ

َسَک َطِيْئ َوأَىَِت الوَّ  ٌِ َلِيَص َب َٓ  ُ َٔ ِْ ِبَلَک َطِيْئ َوأَىَِت ا َٗ َلِيَص  َلِيَص زُوىََک َٓ َٓ  ًُ َک َطِيْئ َوأَىَِت اِلَباكٔ َٗ ِو َٓ َلِيَص  َٓ  ُ اصٔز

ِْقٔ  َٔ ًِ اِل ًَ َوأَُِئىٔي ٔم یِ ًَىِّي السَّ ٔف  ِٗ  َطِيْئ ا



 

 

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 
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زنیم ےک رب افر رہ زیچ ےک رب ! داےن افر یلھٹگ وک ریچےن فاےل )ااگےن فاےل( وترات الیجن افر رقآؿ میظع وک انزؽ رفامےن 

فاےل۔ ںیم رہ اجونر یک ربایئ ےس آپ یک انپہ ںیم آات وہں ہک سج یک اشیپین آپ ےک ہضبق ںیم ےہ۔ آپ افؽ ںیہ آپ ےس ےلہپ وکیئ 

ںیہ آپ ےک دعب ھچک ںیہن۔ آپ یہ اظرہ ںیہ آپ ےس افرپ وکیئ زیچ ںیہن افر آپ یہ ابنط ںیہ ہک آپ زیچ ہن ؟یھ افر آپ یہ آرخ 

 ےس زایدہ وپدیشہ وکیئ زیچ ںیہن۔ ریمی رطػ ےس رقض ادا رک دےئجی افر ےھجم سلفم ےس  ین رک دےئجی۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک ےئل رتسب رپ آےئ وت ایک داع امےگن ؟

     755    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل، سٌيسبً ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، ًبس :  راوی

ًِ أَ  ًَ ٌٔيٕس  ًٔ أَبٔی َس ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل بٔی صَُزیَِزَة أَ

ُٔ ًَلَ  ٔ ثُهَّ لَٔيِي َِ َزاخَٔلَة إَٔزارٔظ ٔ ِلَيِيز َٓ أططٔ  َ َٔ ًَلَی   ٍَ ٔ َلح ـِ ٌِ َي ِه أَ ُٛ اَل إَٔذا أََراَز أََحُس َٗ َُّط ََل یَِسرٔی َما ِيطٔ َوَسلََّه  إٔى َٓ اَطُط  َ َٔ ِف بَٔضا 

 ٔ ِل َربِّ ب ُ٘ ًٔ ثُهَّ لَٔي طٔ اِْلَیَِن ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍِ ٔ َلح ـِ َلِيطٔ ثُهَّ لَٔي ًَ ُط  َٔ اِرَحِنَضا َخَل َٓ ٔسي  ِٔ ٌِ أَِمَشَِٜت َن ٔ إ َٓ ُط  ٌُ َٓ ُت َجِئيي َوبَٔک أَِر ٌِ َک َوَؿ

الٔٔحيَن  ِٔٔوَت بٔطٔ ًَٔباَزَک الؼَّ ِوَضا بَٔنا َح َٔ اِح َٓ ٌِ أَِرَسِلَتَضا  ٔ  َوإ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، دیعسنب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک



 

 

ےل۔ فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ رتسب رپ ےنٹیل اک ارادہ رکے وت اےنپ ازار اک انکرہ وھکؽ ےل افر اس ےس اانپ رتسب اھجڑ 

رپ ٹیل اجےئ۔ رھپ ہی داع اےئلس ہک اےس ولعمؾ ںیہن ہک اس ےک ےھچیپ رتسب رپ ایک ھچک آای )وکیئ ومذی زیچ یہ آیتکس ےہ( رھپ داںیئ رکفٹ 
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پ یہ ےک ارم ےس ںیم اوھٹں اگ۔ ارگ آپ ریمی اجؿ رفک ںیل وت اس ! آپ یہ ےک رھبفہس رپ ںیم ےن اینپ رکفٹ ریھک )ل

رپ ر تم رفامںیئ افر ارگ وھچڑ دںی )افر ںیم دیبار وہں( وت اس یک اےسی یہ افحتظ رفامےیئ ےسیج آپ اےنپ کین دنبفں یک افحتظ 

 رفامےت ںیہ ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، دیعسنب ایب دیعس، رضحت اوب :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک ےئل رتسب رپ آےئ وت ایک داع امےگن ؟

     756    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، یوىص بً محنس، سٌيسبً شحبيل، ليث بً سٌسً٘يل، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، او النوميين سيسہ ابوبرک :  راوی

 ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

 ًُ ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ِحبٔيَل أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ ُشَ ٌٔيُس بِ ٕس َوَس ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًِ ابِ َحسَّ ًَ ِيٕل  َ٘ ٌَّ ًٔ ٔطَضإب أَ

ـِ  ٌَ إَٔذا أََخَذ َم َه کَا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَائَٔظَة أَ  ًِ ًَ ٔ أَِخبََرُظ  ًَ الزُّبَيِر َوَة بِ وَِّذَتئِن رُعِ ٌَ أَ بٔاِلُن َث فٔی یََسیِطٔ َوَْقَ َٔ ُط َن ٌَ َح

 َوَمَشَح بٔضَٔنا َجَشَسظُ 

لیبح، ثیل نب دعسلیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب، ویسن نب دمحم، دیعسنب رش

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اےنپ رتسب رپ رشتفی الےت وت اےنپ دفونں اہوھتں ںیم وھپےتکن افر وعمذنیت ڑپےتھ 

 افر دفونں اہھت وپرے مسج رپ ریھپ ےتیل ۔



 

 

اوبرکب، ویسن نب دمحم، دیعسنب رشلیبح، ثیل نب دعسلیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےئ وت ایک داع امےگن ؟وسےن ےک ےئل رتسب رپ آ
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 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابواسحٙ، حرضت بزاء بً ًاذب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی إِٔسحَ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًَازٕٔب أَ  ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ  َٙ

ِل اللَُّضهَّ أَِسَلِنُت َوِجهٔی إَٔلِيَک  ُ٘ َٓ أطَک  َ َٔ ٔیَی  َک أَِو أََویَِت إ ٌَ َح ـِ اَل لَٔزُجٕل إَٔذا أََخِذَت َم َٗ َه   َوأَِلَحأُِت َهِضزٔی إَٔلِيَک َوَسلَّ

ِؿُت أَِمزٔی إَٔليِ  وَّ َٓ َ َو َٜٔتابَٔک الَّٔذی أَىِزَِلَت َوى ٔ َ ٔمِيَک إَٔلَّ إَٔلِيَک آَمِيُت ب َ َوََل َمِيَحأ بٔيَِّک الَّٔذی َک َرَُِبّة َوَرصَِبّة إَٔلِيَک ََل َمِلَحأ

ِس أََػِبَت َخيِرّ  َٗ ٌِ أَِػَبِحَت أَِػَبِحَت َو ٔ ةٔ َوإ َِٔٔطَ ًَلَی اِل ًِ َلِيَلتَٔک ٔمتَّ  ٌِ ٔمتَّ ٔم ٔ إ َٓ ثٔيّراأَِرَسِلَت  َٛ  ا 

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعذب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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  اکی صخش ےس رفامای بج مت وسےن ےک ےئل اےنپ رتسب رپ آؤ وت ہی داع ڑپاھ رکف ا
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رپ آپ ےک اہسرے رپ ریھک افر اانپ اعمہلم آپ ےک رپسد رک دای۔ آپ یک رطػ ںیم ےن اانپ ہرہہ آپ ےک ےئل اکھج دای افر اینپ تشپ 

رتبغ ےس افر آپ یہ ےک وخػ ےس وکیئ اکھٹہن ںیہن افر وکیئ انپہ ںیہن آپ ےس رگم آپ یہ اک ڈر ےہ۔ ںیم آپ یک اتکب رپ اامیؿ 

 ایس رات ںیم رم ےئگ وت اہمتری ومت رطفت الای وج آپ ےن ااتری افر آپ ےک یبن رپ )اامیؿ الای( ںیہنج آپ ےن اجیھب۔ ارگ مت

 )دنی قح( رپ آیئ افر ارگ مت ےن حبص یک وت ںیہمت تہب الھبیئ احلص وہیئ۔

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، اوبا،قح، رضحت رباء نب اعذب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وسےن ےک ےئل رتسب رپ آےئ وت ایک داع امےگن ؟
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 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ارسائيل، اسحٙ، ابی ًبيسہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا  ٌَّ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ أَ ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی ًُبَِيَسَة  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إرِٔسَ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ َلِيطٔ  لٔیُّ بِ ًَ َّی اهَّللُ  الئَّييَّ َػل

 ُ ٔ ث ظ ىٔي اِلُيِنىَي َتِحَت َخسِّ ٌِ ٍَ یََسُظ َي أططٔ َوَؿ َ َٔ ٔیَی  ٌَ إَٔذا أََوی إ َه کَا ٍُ ًَٔباَزَک َوَسلَّ ُث أَِو َتِحَن ٌَ ًََذابََک َیِوَو َتِب اَل اللَُّضهَّ ٗٔىٔي  َٗ  هَّ 

 یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، ااحسؼ ، ایب دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

َؾ فملس بج وسےن ےک ےئل اےنپ رتسب رپ رشتفی الےت وت اانپ 
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داایں اہھت راسخر کرارک ےک ےچین رےتھک رھپ ےتہک ا

 اے اہلل ! ےھجم اےنپ ذعاب ےس اچبدےئجی۔ سج رفز آپ اےنپ دنبفں وک ااھٹںیئ ےگ عمج رکںی ےگ ۔
َ
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 ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، ا،قح، ایب دیبعہ، رضح :  رافی

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

  

 رات ںیم دیبار وہ وت ایک ڑپےھ ؟

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم دیبار وہ وت ایک ڑپےھ ؟
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ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، وليسبً مشله، اوزاعی، ًنير بً ہانی، جيازہ بً ابی اميہ، حرضت ًبازہ بً  :  راوی



 

 

 ػامت رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثَىٔي  َحسَّ ًُ َصاىٕٔئ َحسَّ ثَىٔي ًَُنيِرُ بِ اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ

َه َم  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أمٔت  ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ َة  ًُ أَبٔی أَُميَّ اَل ُجَياَزةُ بِ َ٘ َٓ ِئل  ًِ اللَّ ارَّ ٔم ٌَ ًِ َت

ٌَ اهَّللٔ َوالِ حٔيَن َيِشتَِيُ٘ٔى ََل إَٔلَط إَٔلَّ  ٔسیْز ُسِبَحا َٗ ًَلَی کُلِّ َطِيٕئ  یَک َلُط َلُط اِلُنِلُک َوَلُط اِلَحِنُس َوصَُو  َحِنُس ِهَّلِل َوََل  اهَّللُ َوِحَسُظ ََل َشٔ

 ُ ٔوئه ث ٌَ لٔیِّ اِل ٌَ َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ اِل ُٗوَّ بَرُ َوََل َحِوَل َوََل  ِٛ ًَا اِسُتحٔيَب إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َواهَّللُ أَ اَل َز َٗ اَل اِلَولٔيُس أَِو  َٗ ًَا َربِّ اُرِٔفِ یٔی ُرُٔفَ َلُط  هَّ َز

ُٗبَٔلِت َػََلتُطُ  َّی  َ ثُهَّ َػل أ ََٓتَوؿَّ اَو  َٗ  ٌِ ٔ إ َٓ  َلُط 

اعتٰیل ہنع  دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیلنب ملسم، افزایع، ریمع نب اہین، ہچندہ نب ایب اہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل

ُ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج رات ںیم ااچکن دیبار وہ افر دیبار وہ رک ہی داع ڑپےھ )َا ِإلََ
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( رھپ ہی داع امےگن اے اہلل ! ریمی ششخب رفام دےئجی۔ اس یک ششخب وہ اجےئ یگ۔ رافی دحثی فدیل ےتہک ںیہ ہک ای ریمے ااتسذ 
ِ
م
 

ِب

 

ْعَػ
ل

ا

اامؾ افزایع ےن ہی اافلظ ےہک ہک وکیئ یھب داع امےگن وبقؽ وہیگ۔ رھپ ارگ ڑھکا وہ رک فوض رکے رھپ امنز ڑپےھ وت اس یک امنز یھب وبقؽ 

 وہیگ ۔

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیلنب ملسم، افزایع، ریمع نب اہین، ہچندہ نب ایب اہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل  :  رافی

 ہنع اعتٰیل

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم دیبار وہ وت ایک ڑپےھ ؟

     760    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اٌ، یحٌٰي، ابی سلنہ، حرضت ربيٌہ بً ٌٛب اسلیم رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاویہ بً ہظاو، طيب :  راوی



 

 

ًِ أَبٔی ًَ ًِ َیِحٌَي  ًَ  ٌُ ٕ أَىَِبأَىَا َطِيَبا ًُ صَٔظاو اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕب  َحسَّ ٌِ َٛ  ًَ َة بِ ٌَ ٌَّ َربٔي َسَلَنَة أَ

 َ َّی اهَّللُاِْلَِسَلیٔمَّ أَِخبََرُظ أ ٍُ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ َيِشَن ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوکَا َّی اهَّللُ  ٌَ َیبٔيُت ًِٔيَس بَأب َرُسؤل اهَّللٔ َػل َّطُ کَا َه ى ًََلِيطٔ َوَسلَّ  

ٌَ اهَّللٔ َو  وُل ُسِبَحا ُ٘ اَلنٔيَن اِلَضؤیَّ ثُهَّ َي ٌَ ٌَ اهَّللٔ َربِّ اِل ًِ اللَِّئل ُسِبَحا وُل ٔم ُ٘ ٔ َي  بَٔحِنسٔظ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ابیشؿ، ٰییحی، ایب ہملس، رضحت رہعیب نب بعک ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک فہ روسؽ
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  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ ےک اپس رات زگارےت افر فہ رات ںیم یبن وک تہب دری کت ہی ےتہک ےتنس 
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 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت 
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ابیشؿ، ٰییحی، ایب ہملس، رضحت رہعیب نب بعک ایملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم دیبار وہ وت ایک ڑپےھ ؟

     761    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ًبسالنلک بً ًنير، ربعی، بً رحاغ، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًٔ رٔحَ َحسَّ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ًَ  ٕ ًٔ ًَُنيِر ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٌَ َيا  اَل کَا َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ إغ 

اَل اِلَحِنُس  َٗ ًِ اللَِّئل  َه إَٔذا اىِتََبَط ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َس َما أََماَتَيا َوإَٔلِيطٔ اليُُّظوُر َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌِ  ِهَّلِل الَّٔذی أَِحَياىَا َب

یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب، نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
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 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، ریعب، نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم دیبار وہ وت ایک ڑپےھ ؟

     762    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، ابوحشين، ًباز بً سلنہ، ًاػه بً ابی ىحوزبً سلنہ، ًاػه بً ابی ىحوز، طہز بً حوطب، ابی  :  راوی

 ًيہهبييہ، حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی 

 ٔ ًٔ أَبٔی اليُُّحوز ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ثََيا أَبُو اِلُحَشئِن  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َجَبٕل  اذٔ بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًِ اللَِّئل َهبَِيَة  ارَّ ٔم ٌَ ًَلَی كُُضوٕر ثُهَّ َت ًَِبٕس بَاَت   ًِ َه َما ٔم لَّ

ًَِلاظُ  َ ةٔ إَٔلَّ أ َ َٔ ِْ ٔ ا ًِ أَِمز ىَِيا أَِو ٔم ٔ السُّ ًِ أَِمز َشأََل اهَّللَ َطِيّئا ٔم َٓ 

 ت ہ، رضحت اعمذ نب  لب یلع نب دمحم، اوبنیسح، ابعد نب ہملس، اعمص نب ایب وجندنب ہملس، اعمص نب ایب وجند، رہش نب وحبش
ت ن

 

ظ
، ایب 

ت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دنبہ یھب رات وک ابفوض وسےئ رھپ را

 ںیئ ےگ ۔ںیم ااچکن اس یک آا ھ ےلھک اس فتق فہ داین ای آرخت یک وج زیچ یھب امےگن اگ اہلل اعتیل اےس رضفر اطع رفام

 ت ہ، رضحت اعمذ  :  رافی
ت ن

 

ظ
یلع نب دمحم، اوبنیسح، ابعد نب ہملس، اعمص نب ایب وجندنب ہملس، اعمص نب ایب وجند، رہش نب وحبش، ایب 

 نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 تبیصم ےک فتق یک داع ۔یتخس افر 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یتخس افر تبیصم ےک فتق یک داع ۔



 

 

     763    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک، محنسبً بْشح، ًلی بً محنس، وٛيٍ، ًبسالٌزیزبً ًنز بً ًبسالٌزیز، ًنز بً ًبسالٌزیز، ًبساهَّلل بً  :  راوی

 سناء بيت ًنيص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہجٌرف، حرضت ا

 ًَ ا  ٌّ ٍْ َجنٔي ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ بِْٔشٕ ح و َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ ًٔ ًَُنَز بِ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًِ

 ًَ  ًٔ ثَىٔي صََٔلْل َمِویَی ًَُنَز بِ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ طٔ أَِسَناَئ ابَِيةٔ اِل ًِ أُمِّ ًَ رَفٕ  ٌِ ًٔ َج ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًٔ ًِ ًَُنَز بِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل

ٔب اهَّللُ ًَّ ًِٔيَس اِلرَکِ ُٗولُُض ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَلَٔنإت أَ َّی اهَّللُ  َنىٔي َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَلَّ اَلِت  َٗ ِّی ًَُنِيٕص  ُک بٔطٔ َطِيّئا اهَّللُ َرب  ََل أُِشٔ

اوبرکب، دمحمنب رشبح، یلع نب دمحم، فعیک، دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب رفعج، رضحت اامسء تنب 

 ںیم ڑپیتھ سیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ھچک املکت اھکسےئ وج ںیم تبیصم
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اوبرکب، دمحمنب رشبح، یلع نب دمحم، فعیک، دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب رفعج، رضحت اامسء  :  رافی

 تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 یتخس افر تبیصم ےک فتق یک داع ۔

     764    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًلی بً محنس، وٛيٍ، ہظاو ػاحب زوستوائی، ٗتازہ، ابی ًاليہ، حرضت ابً ًباض رضي :  راوی

 ٔ ال ٌَ ًِ أَبٔی اِل ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ِسُتَوائٔیِّ  ًِ صَٔظاوٕ َػاحٔٔب السَّ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌَّ الئَّييَّ َحسَّ َ ًَبَّإض أ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َئة 

 ٔ ٔب ََل إ وُل ًِٔيَس اِلرَکِ ُ٘ ٌَ َي َلِيطٔ َوَسلََّه کَا ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ اهَّللٔ َػل ٔوئه ُسِبَحا ٌَ زِٔغ اِل ٌَ ٌَ اهَّللٔ َربِّ اِل یُه ُسِبَحا َلَط إَٔلَّ اهَّللُ اِلَحلٔيُه اِلرَکٔ



 

 

ٍْ َمزَّّة ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ ٓٔيَضا کُلَِّضا اَل َوٛٔي َٗ یٔه  زِٔغ اِلرَکٔ ٌَ ٍٔ َوَربِّ اِل ِب َنَوأت الشَّ  َربِّ الشَّ

دفوتسایئ، اتقدہ، ایب اعہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبح 
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 یلع نب دمحم، فعیک، اشہؾ اصبح دفوتسایئ، اتقدہ، ایب اعہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وکیئ صخش رھگ ےس ےلکن وت ہی داع امےگن ۔

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش رھگ ےس ےلکن وت ہی داع امےگن ۔

     765    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بيسہ بً حنيس، ميؼور، طٌيي، حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ً :  راوی

ًِ أُوِّ َس  ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ًُ حَُنِيٕس  ًَبٔيَسةُ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل َلَنَة أَ

 َ ََ ٌَ إَٔذا  َه کَا ٌِ أَٔؿلَّ أَِو أَزٔلَّ أَِو أَِهلَٔه أَِو أُِهَلَه أَِو أَِجَضَل َوَسلَّ َ ِّی أًَُوذُ بَٔک أ ٔن ُضهَّ إ اَل اللَّ َٗ ًِ َمِيزٔلٔطٔ  ًَلَیَّ  َد ٔم  أَِو یُِحَضَل 

 ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعہ نب دیمح، وصنمر، یبعش، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

َ
ْ
ف
َ
َم أ
ِ

ل ْ

 

ط

َ
 أ
ْ
ف
َ
ِزّؽَ أ
َ
 أ
ْ
ف
َ
َّ أ

ِ

 

ض
َ
ْؿ أ
َ
 أ
َ ِ
ُع ُذ ي 
َ
ِ  أ

ّ

 

 ِإن
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل
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اأے اہلل ! ںیم آپ یک انپہ اچاتہ وہں رمگاہ وہےن لسھپ اجےن ےس ملظ رکےن ےس َ
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 ملظ ےئک اجےن ےس اہجتل رکےن ےس افر 

 اس ےس ہک ریمے اسھت وکیئ اہجتل اک راتؤ رکے۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعہ نب دیمح، وصنمر، یبعش، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش رھگ ےس ےلکن وت ہی داع امےگن ۔

     766    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، حاته اسناًيل، ًبساهَّلل بً حشين، ًلاء بً يشار، سہيل بً ابی ػالح، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًََلائٔ َحسَّ   ًٔ ًٔ حَُشئِن بِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ٌٔيَل  ًُ إِٔسَن ثََيا َحاتُٔه بِ ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ًِ ُسَضِئل  ثََيا َي ًَ ًٔ َيَشإر  بِ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی َػالٕٔح  َة  بِ ُٗوَّ اَل بِٔشٔه اهَّللٔ ََل َحِوَل َوََل  َٗ ًِ بَِيتٔطٔ  َد ٔم َ ََ ٌَ إَٔذا  کَا

ًَلَی اهَّللٔ   ٌُ کََِل  إَٔلَّ بٔاهَّللٔ التُّ

وقعیب نب دیمحنب اکبس، احمت اامسلیع، دبعاہلل نب نیسح، اطعء نب اسیر، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
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ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بج اےنپ دفتل دکہ ےس ابرہ رشتفی الےت وت اراشد رفامےت ِب
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 ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل وقعیب نب دیمحنب اکبس، احمت اامسلیع، دبعاہلل نب نیسح، اطعء نب اسیر، لیہس نب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وکیئ صخش رھگ ےس ےلکن وت ہی داع امےگن ۔

     767    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ابً ابی ٓسیک، ہاروٌ بً ہاروٌ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ َصاُر  ٌُ بِ ثَىٔي َصاُرو َُٓسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًَ َحسَّ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة و

 َ ٔ ک ًِ بَأب َزارٔظ ًِ بَأب بَِيتٔطٔ أَِو ٔم َد الزَُّجُل ٔم َ ََ اَل إَٔذا  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل إٔذَا أَ َٓ ٌٔ بٔطٔ  َ ٌٔ ُمَوِکَّ ُط َمَلکَا ٌَ ٌَ َم ا

اَل ََل َحِوَل َو  َٗ اََل صُٔسیَت َوإَٔذا  َٗ اَل بِٔشٔه اهَّللٔ  اُظ َٗ َ٘ َيِل َٓ اَل  َٗ ٔٔيَت  ُٛ اََل  َٗ ًَلَی اهَّللٔ  َِّلُت  اَل َتَوک َٗ اََل ُوٗٔيَت َوإَٔذا  َٗ َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ  ُٗوَّ ََل 

فَٔی َوُوقٔیَ  ُٛ ِس صُٔسَی َو َٗ ًِ َرُجٕل  ٌٔ ٔم ٌٔ َماَذا تُزٔیَسا وََل ُ٘ َي َٓ یَياُظ   َْقٔ

ؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اہرفؿ نب اہرف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامای بج رمد اےنپ رھگ ای وکرھٹی ےک درفازہ ےس ابرہ آےئ وت دف رفےتش اےکس رقمر وہےت ںیہ۔ بج ہی 

ِ۔ وت فہ ےتہک ںیہ ریتی راامنہیئ یک یئگ افر بج فہ اتہک 
َ
ِ الِلّ
ْ ِ
 

ِ وت ےتہک ںیہ ریتی افحتظ یک یئگ افر بج فہ اتہک ےہک ِب
َ
ألِلّ
ِ
أ ن 
َ
َة ِإّل
َ
ّ  ُ أ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
 ََ ےہ َا 
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ہک مت  ےہ ي

  سج یک راامنہیئ وہیکچ افکتی وہیکچ افحتظ یھب وہیکچ ۔اس آدیم ےس ایک )رشک رکفاان( اچےتہ وہ

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، انب ایب دفکی، اہرفؿ نب اہرفؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وہےت فتق یک داع ۔ رھگ دالخ

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رھگ دالخ وہےت فتق یک داع ۔

     768    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبْشبرک بً خلٕ، ابوًاػه، ابً جزیخ، ابوزبير، جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ َّطُ َس َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ أَى  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو الزُّبَيِر ًِ ابِ ًَ ًَأػٕه  ثََيا أَبُو  ٕٕ َحسَّ ٍَ الئَّييَّ َخَل نٔ

ََٓذََکَ اهَّللَ ًِٔيَس زُُخولٔطٔ َؤًِيَس  وُل إَٔذا َزَخَل الزَُّجُل بَِيَتُط  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ٌُ ََل َمبٔيَت َلُِٜه  َػل ِيَلا اَل الظَّ َٗ أمطٔ  ٌَ َ ك

إَٔذا َلِه  َٓ ُتِه اِلَنبٔيَت  ِٛ ٌُ أَِزَر ِيَلا اَل الظَّ َٗ ًََظاَئ َوإَٔذا َزَخَل َوَلِه یَِذَُکِ اهَّللَ ًِٔيَس زُُخولٔطٔ  اَل  َوََل  َٗ أمطٔ  ٌَ َ یَِذَُکِ اهَّللَ ًِٔيَس ك

ُتِه  ِٛ َظاَئ  أَِزَر ٌَ  اِلَنبٔيَت َواِل

رشبرکب نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع اوب

فآہل فملس وک ہی رفامےت انس بج رمد اےنپ رھگ ںیم دالخ وہ افر دالخ وہےت وہےئ اہلل وک اید رکے افر اھکےت فتق یھب )الثم مسب اہلل 

ؿ )اےنپ رکشل ےس( اتہک ےہ اہمترے ےئل )اس رھگ ںیم( ہن وسےن ےئلیک ہگج ےہ ہن رات اک اھکان افر بج آدیم رھگ ںیم ےہک( وت ناطی

دالخ وہ اجےئ افر دالخ وہےت فتق اہلل وک اید ہن رکے وت ناطیؿ اتہک ےہ ہک ںیہمت رات ےئلیک اکھٹہن لم ایگ افر بج اھکےت فتق اہلل 

  ےہ ہک ںیہمت رات ےئلیک اکھٹہن افر رات اک اھکاندفونں لم ےئگ ۔وک اید ںیہن رکات وت ناطیؿ اتہک

 اوبرشبرکب نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

  داعرفس رکےت فتق یک

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 رفس رکےت فتق یک داع

     769    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبسالزحيه بً سلامیٌ، ابومٌاویہ، ًاػه، حرضت ًبساهَّلل بً رسجص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبُس الزَّحٔئه  ثََيا  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ اَل کَا َٗ ٔجَص  ًٔ رَسِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ اؤَیَة  ٌَ ٌَ َوأَبُو ُم ًُ ُسَلامِیَ بِ



 

 

ِّی أًَُوذُ بَٔک  ٔن َ اللَُّضهَّ إ ََ ذُ إٔذَا َسا وَّ ٌَ ًَِبُس الزَّحٔئه یََت اَل  َٗ وُل َو ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ًَِثأئ الَػل ًِ َو َلٔب ٔم َ٘ آبَٔة اِلُنِي َٛ رَفٔ َو شَّ

 َٓ اؤیََة  ٌَ ٔ فٔی اِْلَصِٔل َواِلَنأل َوَزاَز أَبُو ُم ًَِوةٔ اِلَنِولُوؤ َوُسؤئ اِلَنِيَوز َِٜورٔ َوَز َس اِل ٌِ اَل ٔمِثَلَضاَواِلَحِورٔ َب َٗ  ٍَ  إَٔذا َرَج

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رفس ےک اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض
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 آپ یک انپہ ںیم آات وہں۔ رفس یک واکھفٹ افر فیلکت ےس افر رفس ےس ولس ے ےک دعب ربی احتل ےس )ہک اناکؾ ولوٹں ای اے اہلل ! ںیم

ربااحؽ وچنہپں وت رھگ ںیم امیل اجین اصقنؿ ای امیبری یک احتل د۔ںوھں( افر رتیق ےک دعب زنتیل ےس افر ولظمؾ یک دبداع ےس افر رھگ ای امؽ اک 

 فہی یک رفاتی ںیم ےہ ہک فا یس رپ یھب آپ یہی داع رفامےت ۔دک ےنھ ےس۔ اوباعم

 اوبرکب، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اعمص، رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

  دےتھکی فتق ہی داع ڑپےھ ۔ابدفابراں اک رظنم

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ابدفابراں اک رظنم دےتھکی فتق ہی داع ڑپےھ ۔
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً م٘ساو بً شیح، م٘ساو، او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 ًِ ًَ َساؤ  ِ٘ ًِ أَبٔيطٔ اِلنٔ ًَ یِٕح  ًٔ ُشَ َساؤ بِ ِ٘ ًُ اِلنٔ ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ الئَّييَّ  َحسَّ ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط أَ  ٌَّ أَبٔيطٔ أَ

 ًِ بَّٔل ٔم ِ٘ ٌَ إَٔذا َرأَی َسَحابّا ُم ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اهَّللُ  بَٔلطُ َػل ِ٘ َّي َيِشَت ٌَ فٔی َػََلتٔطٔ َحً ٌِ کَا ٔ ٚٔ َتَزَک َما صَُو ٓٔيطٔ َوإ ا َٓ ِْ ًِ ا ٕٙ ٔم ُٓ ُ أ

ا َمزَّ  ٌّ ٔ اَل اللَُّضهَّ َسِيّبا ىَآ َٗ ٌِ أَِمََطَ  ٔ إ َٓ ًِ َشِّ َما أُِرٔسَل بٔطٔ  وذُ بَٔک ٔم ٌُ َّا َن وُل اللَُّضهَّ إٔى ُ٘ َي ُط َٓ َٔ َظ َٛ  ٌِ ٔ َّ َتئِن أَِو ثَََلثَّة َوإ ًَز اهَّللُ 

ًَلَی َذلَٔک   َوَجلَّ َوَلِه یُِنَٔطِ َحنَٔس اهَّللَ 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب دقماؾ نب رشحی، دقماؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یسک یھب اقف ےس

أ ابدؽ آاتدےتھکی وت سج اکؾ ںیم وغشمؽ وہےت اےس وھچڑ دےتی ارگہچ )یلفن َّ
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َ
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ُ
ه

َ
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( امنز یہ ویکں ہن وہ افر ایکس رطػ ہنم رک ےک ےتہک ا

ِة اے اہلل ! مہ آپ یک انپہ ںیم آےت ںیہ۔ اس رش ےس سج ےک اسھت اےس اجیھب ایگ ارگ فہ رباتس
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ً اے اہلل ! اجری افر انعف اپین اطع رفامدفای نیت رمہبت افر ارگ اہلل ےک ارم ےس ابدؽ ٹھچ اجات وت آپ اس رپ ا

 

ة

 اہلل اک رکش اجبالےت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب دقماؾ نب رشحی، دقماؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ابدفابراں اک رظنم دےتھکی فتق ہی داع ڑپےھ ۔
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اسه بً محنس، او النوميين سيسہ ًائظہ ہظاو بً ًنار، ًبسالزحنيسبً حبيب بً ابی ًْشیً، اوزاعی، ىآٍ، ٗ :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًَ َحسَّ ی ٌِْٔشٔ ًٔ أَبٔی اِل ًُ َحبٔئب بِ ًَِبُس اِلَحنٔيسٔ بِ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ  َحسَّ أسَه بِ َ٘ ٌَّ اِل ٍْ أَ ٔ أَِخبََرنٔی ىَآ

 ٔ ًَائ  ًِ ًَ ٕس أَِخبََرُظ  ّبا ُمَحنَّ ِلطُ َػيِّ ٌَ اَل اللَُّضهَّ اِج َٗ ٌَ إَٔذا َرأَی اِلَنََطَ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه کَا َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ  َصئيّئاَظَة أ

اشہؾ نب امعر، دبعارلدیمحنب بیبح نب ایب رشعنی، افزایع، انعف، اقمس نب دمحم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 
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 فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش دےتھکی وت اراشد رفامےت ا

 اشہؾ نب امعر، دبعارلدیمحنب بیبح نب ایب رشعنی، افزایع، انعف، اقمس نب دمحم، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 ابدفابراں اک رظنم دےتھکی فتق ہی داع ڑپےھ ۔
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 او النومين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاذبً مٌاذ، ابً جزیخ، ًلاء،  :  راوی

 َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًٔ ُجَزیِٕخ  ًِ ابِ ًَ  ٕ اذ ٌَ ًُ ُم اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت کَا

َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َرأَی َمدٔيَلّة َتلَ  ًَ ِت اهَّللُ  ََٓذََکَ اَل  َٗ ًَِيطُ  َی  ِت رُسِّ إَٔذا أَِمََطَ َٓ َبَل َوأَِزبََز  ِٗ َد َوأَ َ ََ ََّر َوَزَخَل َو ي َِ ٌَ َوِجُضُط َوَت وَّ

ًَارّٔؿا ا َرأَِوُظ  َلنَّ َٓ  ٕ ِوُو صُوز َٗ اَل  َٗ َنا  َٛ ُط  لَّ ٌَ اَل َوَما یُِسرٔیٔک َل َ٘ َٓ َف َما َرأَِت ٔمِيُط  ٌِ ًَائَٔظُة َب بَٔل  َلُط  ِ٘ الُوا  ُمِشَت َٗ أَِوزٔیَتٔضِٔه 

یَةَ  ِْ َحِلُتِه بٔطٔ ا ٌِ ىَا بَِل صَُو َما اِسَت ًَارْٔق ُمِنَٔطُ  َصَذا 

ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذنب اعمذ، انب رججی، اطعء، اؾ اوملنیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہرہہ  ریغت وہ اجاترگن دبؽ اجات۔ آپ یھبک ادنر آےت یھبک ابرہ اجےت یھبک اسےنم آےت افر یھبک ہنم فآہل فملس بج ارب دےتھکی وت آپ اک

ریھپ ےتیل )رغض ارطضاب افر ےب ینیچ اطری ریتہ( بج ابرش وہیت وت آپ یک ہی تیفیک اجیت ریتہ۔ ںیم ےن آپ ےس اس اک ذترکہ 

وقؾ وہد ےن اہک بج اوہنں ےن اینپ فادویں اک رطػ اربآاتداھکی ہک ہی ابدؽ ےہ وج مہ  ایک وت رفامای ںیہمت ایک ربخ !اشدیہی ااسی یہ وہ ےسیج

 رپ ربےس اگ )اس ںیم اپین ںیہن( ہکلب ہی فیہ ذعاب ےہ یکسج ںیہمت دلجی ؟یھ۔ آتی ےک آرخ کت ۔

 ٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذنب اعمذ، انب رججی، اطعء، اؾ اوملنیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 زدہ وک دےھکی وت ہی داع ڑپےھ۔ تبیصم

 داعؤں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم زدہ وک دےھکی وت ہی داع ڑپےھ۔
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ًلی بً محنس، وٛيٍ، خارجہ بً مؼٌب، ابی یحٌٰي ًنزو بً زیيار، آل زبير، ساله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  یراو

 ًيہ

ًٔ زٔیَيإر َو  ًَِنزٔو بِ ًِ أَبٔی یَِحٌَي  ًَ ٕب  ٌَ ًٔ ُمِؼ ًِ َخارَٔجَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ ًَُيِيَيَة َلِيَص بَٔؼاحٔٔب ابِ َحسَّ

 ٔ ح َٓ  ًِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ  ٔ اَل اِلَحِنُس َمِویَی آٔل الزُّبَيِر َ٘ َٓ ئَطُ َػاحُٔب بَََلٕئ 

 ٕ ثٔير َٛ ًَلَی  َلىٔي  َـّ َٓ ا ابَِتََلَک بٔطٔ َو انٔی ٔمنَّ َٓ ًَا ٌَ ِهَّلِل الَّٔذی  ًِ َذلَٔک اِلَبََلٔئ کَائّٔيا َما کَا يَّل ًُوفَٔی ٔم ـٔ ِٔ َٙ َت ًِ َخَل  ٔمنَّ

 یلع نب دمحم، فعیک، اخرہج نب بعصم، ایب ٰییحی رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ااچکن 
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تبیصم زدہ وک دھکی رک ہی ڑپےھ ا

أ وت فہ اس تبیصم ےس اعتیف ںیم رےہ اگ وخاہ وکیئ یسک مسق یک تبیصم وہ۔ ً  
ِ

 

ْ

 

َ

 

 ت
َ
َ

لَ َ

 

ح

 
ْ

 

ن

َ
ّ
ِم
م

 ٍ   
ِ

 

َ
 ک

  رمعف نب دانیر، آؽ زریب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، اخرہج نب بعصم، ایب ٰییحی :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ : ابب

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے
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 ہہظاو بً ًنار، مالک بً اىص، اسحٙ بً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًي :  راوی

 ًَ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُٙ بِ ثَىٔي إِٔسَح ًُ أَىَٕص َحسَّ ثََيا َمالُٔک بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ

ًِ الزَُّجٔل الؼَّ  َه الزُِّؤیَا اِلَحَشَيُة ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ة ًِ اليُّبُوَّ ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم ٕة َوأَِرَب ًِ ٔستَّ  الٔٔح ُجزِْئ ٔم

اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص 

 اں ہصح ےہاہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمد اصحل اک کین وخاب وبنت اک ایھچوسیل

 اشہؾ نب امعر، امکل نب اسن، ا،قح نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

  ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دےاملسمؿ ااھچ وخاب دےھکی
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 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساَلًلی، مٌنز، زہزی، سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًِلَی  َ ِبُس اِْل

 ٔ ة ًِ اليُّبُوَّ ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم ٕة َوأَِرَب ًِ ٔستَّ ًٔ ُجزِْئ ٔم اَل ُرِؤیَا اِلُنِؤٔم َٗ َه   َوَسلَّ

زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، 

 ےن اراشد رفامای ومنم اک وخاب وبنت اک ایھچوسیلاں ہصح ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے

     776    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوَکیب، ًبيساهَّلل بً موسٰي طيباٌ، ْقاض، ًليہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی  ابوبرک بً ابی طيبہ، :  راوی

 ًيہ

ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا َطِيبَ  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ اََل َحسَّ َٗ یِٕب  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو َُکَ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ َة  ًَٔليَّ  ًِ ًَ إض  َ َٔ  ًِ ًَ  ٌُ ا

الٔٔح ُجزِْئ مٔ َس  اَل ُرِؤیَا الزَُّجٔل اِلُنِشلٔٔه الؼَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٔ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ة ًِ اليُّبُوَّ ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم  ًِ َسِب

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دیبع اہلل نب ومٰیس ابیشؿ، رقاس،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای کین رمد اک وخاب وبنت رتس وصحں ںیم ےس ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دیبعاہلل نب ومٰیس ابیشؿ، رقاس،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے
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ً ًيييہ، ًبيساهَّلل بً ابی یزیس، سباَ بً ثابت، حرضت او ٌٛبيہ رضي اهَّلل تٌایٰی ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال، سٔياٌ ب :  راوی

 ًيہ

 ٔ ًٔ أَبٔی َیز ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اُل َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ اِلَحنَّ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ ثَابٕٔت َحسَّ َٔ بِ ًِ ٔسَبا ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ یَس 



 

 

ًِ أُوِّ  ًَ  ٔ ةُ َوَب٘ وُل َذصََبِت اليُّبُوَّ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ٔة  بٔيَّ ٌِ َٜ زٕ اِل اُت َُکِ َ
 َيِت اِلُنَبْشِّ

 ت ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب
 رفامیت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل امحؽ، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ کغن

ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس وبنت متخ وہ یکچ )اب یسک مسق اک وکیئ یبن ںیہن آےئ اگ افر وخربخشی 

 ( د ےن فایل ابںیت ابیق ںیہ )اؿ ںیم کین وخاب یھب دالخ ںیہ

 ت ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل :  رافی
  نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ کغن

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے
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 ًلی بً محنس، ابواسامہ ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ  ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َو ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ ًَ ًٔ ًَُنَز   بِ

 ٔ ة ًِ اليُّبُوَّ ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم ًِ َسِب الَٔحُة ُجزِْئ ٔم َه الزُِّؤیَا الؼَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ہنع امہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع نب دمحم، اوبااسہم دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 اراشد رفامای کین وخاب وبنت رتس وصحں ںیم ےس ےہ

 یلع نب دمحم، اوبااسہم دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 املسمؿ ااھچ وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے

     779    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ًلی بً محنس، وٛيٍ، ًلی بً مبارک، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ابی سلنہ، :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ  ٕ ثٔير َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ًٔ اِلُنَباَرٔک  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  أمٔت َحسَّ ًٔ الؼَّ ًِ ًَُباَزَة بِ ًَ ی َسَلَنَة 

ًَلَ  َّی اهَّللُ  اَل َسأَِلُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل اَل هَٔی َٗ َٗ  ٔ ة َ َٔ ِْ ىَِيا َوفٔی ا ٔ السُّ ی فٔی اِلَحَياة ِؤل اهَّللٔ ُسِبَحاىَُط َلُضِه اِلبُِْشَ َٗ  ًِ ًَ َه  ِيطٔ َوَسلَّ

الَٔحُة َیَزاَصا اِلُنِشلُٔه أَِو تَُزی َلطُ   الزُِّؤیَا الؼَّ

اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن  یلع نب دمحم، فعیک، یلع نب کرارک، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت ابعدہ نب

رخت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہلل اعتیل ےک اراشد مہل ارشبلی یف اویحلة ادلاین یک ریسفت درایتف یک )رتہمج ہی ےہ ہک داین افر آ

 وکیئ افر دےھکیںیم وخربخشی ےہ( رفامای اس ےس رماد کین وخاب ےہ وج املسمؿ دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم 

 یلع نب دمحم، فعیک، یلع نب کرارک، ٰییحی نب ایب ریثک، ایب ہملس، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب دےھکی ای اس ےک ابرے ںیم یسک افر وک وخاب داھکیئ دے املسمؿ ااھچ
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اسحٙ بً اسناًيل ایلی، سٔياٌ بً ًيييہ، سلامیٌ بً سحيه، ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً مٌبسبً ًباض، حرضت ابً  :  راوی

 ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ٔ َحسَّ ًِ إٔبَِزاص ًَ ًٔ ُسَحِيٕه  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيَل اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ًُ إِٔسَن ُٙ بِ َبسٔ َيا إِٔسَح ٌِ ًٔ َم ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ يَه بِ



 

 

 ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َظ َٛ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًَبَّإض   ًٔ َٕ بِ ُٖ َخِل ُٔو َتاَرَة فٔی َمَزٔؿطٔ َوالؼُّ َلِيطٔ َوَسلََّه الشِّ

الَٔحُة َیزَ  ةٔ إَٔلَّ الزُِّؤیَا الؼَّ أت اليُّبُوَّ َ
ًِ ُمَبْشِّ َٙ ٔم َُّط َلِه یَِب اَل أَیَُّضا اليَّاُض إٔى َ٘ َٓ  اصَا اِلُنِشلُٔه أَِو تَُزی َلطُ أَبٔی برَِکٕ 

، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعمنب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ااحسؼ نب اامسلیع ایلی، ایفسؿ نب ہنییع

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمض فافت ںیم )اےنپ رجحے اک( رپدہ ااھٹای )داھکی وت( امنز یک ںیفص اوبرکب 

 وبنت یک وخربخشی د ےن فایل زیچفں ںیم ھچک ابیق ہن راہ )ہک وبنت متخ وہ یکچ ےہ( ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ اقمئ یک رفامای اے ولوگ

 اہتبل کین وخاب اؿ ںیم ےس ابیق ںیہ وج املسمؿ دےھکی ای املسمؿ ےک قلعتم وکیئ افر دےھکی

س، رضحت انب ابعس ریض اہلل ا،قح نب اامسلیع ایلی، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعمنب ابع :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 وخاب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت

     781    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابی اسحٙ، ابی احوؾ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ًِ أَبٔی اِْل ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ ًَ ِحَؤؾ 

ًَلَی ُػوَرتٔی ُل  ٌَ ََل یََتَنثَّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ َوةٔ  َ٘ ِس َرآنٔی فٔی اِلَي َ٘ َٓ ًِ َرآنٔی فٔی اِلَنَياؤ  اَل َم َٗ َه   َوَسلَّ

وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، ایب اوحص، رضحت دبعاہلل نب 

فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن ےھجم دیباری ںیم داھکی )ینعی ایکس اثمؽ داھکی ےہ ےھجم یہ داھکی یسک افر وک 



 

 

 ںیہن( ویکہکن ناطیؿ یھب ریمی وصرت ںیم ںیہن آاتکس

 ، ایفسؿ، ایب ا،قح، ایب اوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت

     782    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابومزواٌ ًثنانی ، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ََل  ٌَ ًِ اِل ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ِثَنانٔیُّ  ٌُ ٌَ اِل ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًٔ ٔئ بِ

ٌَ ََل  ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ ًِ َرآنٔی فٔی اِلَنَياؤ  َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ُل بٔیَٗ   یََتَنثَّ

ارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرمفاؿ امثعین ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبع

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وت اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن ناطیؿ ریمی وصرت ںیم 

 ںیہن آاتکس

 ء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرمفاؿ امثعین ، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، الع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت

     783    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 محنسبً رمح، ليث بً سٌس، ابوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػ  ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّ َحسَّ َلِيطٔ َوَسلََّه أَى ًَ َّی اهَّللُ  اَل ل َٗ ُط 

َل فٔی ُػوَرتٔی ٌِ َیَتَنثَّ ٌٔ أَ ِيَلا َُّط ََل یَِيَبغٔی لٔلظَّ ِس َرآنٔی إٔى َ٘ َٓ ًِ َرآنٔی فٔی اِلَنَياؤ   َم

دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن 

  اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن ناطیؿ ریمی وصرت ںیم ںیہن آاتکسےھجم وخاب ںیم داھکی

 دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرتوخا

     784    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوَکیب، برک بً ًبسالزحنً، ًيسٰي بً مدتار، ابً ابی ليلٰی، ًليہ، حرضت ابوسٌيس رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ  ًِ َحسَّ ًَ ًُ اِلُنِدَتارٔ  ثََيا ًٔيَسي بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ثََيا برَِکُ بِ اََل َحسَّ َٗ یِٕب  ًٔ أَبٔی َلِيلَی ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو َُکَ ابِ

ًِ َرآنٔی فٔی اِلنَ  اَل َم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًِ ُل بٔیًَ ٌَ ََل یََتَنثَّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ إ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ  َياؤ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، انب ایب ٰیلیل،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن ناطیؿ ریمی وصرت ا رایر  ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی

 ںیہن رکاتکس



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، انب ایب ٰیلیل،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرت

     785    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ًوٌ بً محنسبً یحٌٰي ، سلامیٌ بً ًبسالزحنً زمظقی، سٌساٌ بً یحٌٰي بً ػالح خیم، ػسٗہ بً ابی ًنزاٌ :  راوی

 حرضت ابوجحئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ َیحِ  ٌُ بِ َسا ٌِ ثََيا َس َمِظقٔیُّ َحسَّ ًٔ السِّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ ًٔ َػالٕٔح اللَِّدیٔمُّ َحسَّ ٌَي بِ

 ًٔ ٌٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ  ٌَ ًُ أَبٔی ًِٔنَزا ُة بِ َٗ ًِ َرآنٔی فٔی اِلَنَياؤ  َػَس اَل َم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َة  َٔ أَبٔی ُجَحِي

َل بٔی ٌِ یََتَنثَّ ٍُ أَ ٌَ ََل َيِشَتٔلي ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ َوةٔ إ َ٘ ََّنا َرآنٔی فٔی اِلَي َٜأَى َٓ 

اؿ نب ٰییحی نب اصحل یمخ، دصہق نب ایب رمعاؿ، وعؿ نب رضحت اوبضر ہف ریض اہلل دمحمنب ٰییحی ، امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم، دعس

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی وگای اس ےن ےھجم دیباری داھکی ویکہکن

 ناطیؿ ریمی لکش ا رایر رک یہ ںیہن اتکس

 ، امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم، دعساؿ نب ٰییحی نب اصحل یمخ، دصہق نب ایب رمعاؿ، وعؿ نب رضحت اوبضر ہف دمحمنب ٰییحی :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اہلل ہیلع فآہل فملس یک زایرتوخاب ںیم یبن یلص

     786    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً یحٌٰي ، ابووليس، ابوًواىہ، جابز، ًنار، سٌيس بً جبير، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو اِلَولٔيسٔ  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ صِىٔيُّ  إر صَُو السُّ ًَنَّ  ًِ ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ثََيا  ًََواىََة َحسَّ اَل أَبُو  َٗ

 ٌَّ ٔ إ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ ًِ َرآنٔی فٔی اِلَنَياؤ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ٌَ ََل یَ  ابِ ِيَلا  َتَنثَُّل بٔیالظَّ

 دمحم نب ٰییحی ، اوبفدیل، اوبوعاہن، اجرب، امعر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن ناطیؿ ریمی وصرت ںیم ںیہن آاتکس

  نب ٰییحی ، اوبفدیل، اوبوعاہن، اجرب، امعر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

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

  

 وخاب نیت مسق اک وہات ےہ

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ات ےہوخاب نیت مسق اک وہ

     787    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ہوزہ بً خلئہ، ًوٖ، محنس بً طيریً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا  َة َحسَّ َٔ ًُ َخلٔي ثََيا َصِوَذةُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ْٖ ِو ًَ

 ٌٔ ِيَلا ًِ الظَّ ْٕ ٔم ٔص َوَتِدؤی ِٔ ًِ اهَّللٔ َوَحٔسیُث اليَّ ی ٔم َٓبُِْشَ اَل الزُِّؤیَا ثَََلْث  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ِه ُرِؤیَا اهَّللُ  ُٛ ٌِ َرأَی أََحُس ٔ إ َٓ



 

 

 ُ٘ ِلَي َٓ حٔبُُط  ٌِ ِّیُت ِه ُيَؼل ُ٘ ًَلَی أََحٕس َوِلَي ُط  ؼَّ ُ٘ ََل َي َٓ صُطُ  ٌِ َرأَی َطِيّئا یرَِکَ ٔ ٌِ َطاَئ َوإ ٔ  ؽَّ إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، وہدہ نب ،ہفیل، وعػ، دمحم نب ریشنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ات ےہ اہلل یک رطػ ےس وخربخشی دؽ ےک ایخالت افر ناطیؿ یک رطػ ےس ڈرافا ذہلا مت ںیم فآہل فملس ےن رفامای وخاب نیت مسق اک وہ

 امنز ےس وکیئ ااسی وخاب دےھکی وج اےس ااھچ ولعمؾ وہ وت اچےیہ ایبؿ رک دے افر ارگ اندنسپدیہ زیچ دےھکی وت یسک وک ہن ئاتےئ افر ڑھکا وہ رک

 ڑپےھ

 ، وعػ، دمحم نب ریشنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، وہدہ نب ،ہفیل :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب نیت مسق اک وہات ےہ

     788    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنزہ، یزیسبً ًبيسہ، ابوًبيساهَّلل مشله بً مظٜه، حرضت ًوٖ بً مالک رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثَىٔي أَبُو ًُبَِيسٔ  ًَبٔيَسَة َحسَّ  ًُ ثََيا یَزٔیُس بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٖٔ  اهَّللٔ  َحسَّ ِو ًَ  ًِ ًَ َٜٕه  ًُ ٔمِظ ُمِشلُٔه بِ

ًِ ال ٌَّ الزُِّؤیَا ثَََلْث ٔمِيَضا أََصاؤیُل ٔم ٔ اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًَ آَزَو بِ ٌَ بَٔضا ابِ ُ ٌٔ لَٔيِحز ِيَلا ظَّ

 َٓ َوتٔطٔ  َ٘ ُِٗلُت َلُط أَىَِت َؤمِيَضا َما یَُضهُّ بٔطٔ الزَُّجُل فٔی َي اَل  َٗ ةٔ  ًِ اليُّبُوَّ ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم ٕة َوأَِرَب ًِ ٔستَّ يََراُظ فٔی َمَيأمطٔ َؤمِيَضا ُجزِْئ ٔم

 َّ ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُتطُ ٔم ٌِ ِه أَىَا َسنٔ ٌَ اَل َن َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َت َصَذا ٔم ٌِ ًَلَ َسنٔ ِيطٔ َوَسلََّه أَىَا ی اهَّللُ 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُتطُ ٔم ٌِ  َسنٔ

م، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ِ

 

ُ
م

اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، سیدینب دیبعہ، اوبدیبع اہلل ملسم نب 

مسق اک وہات ےہ اکی ناطیؿ یک رطػ ےس وہانلک افر ڈراؤان وخاب اتہک ااسنؿ  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخاب نیت



 

 

 داتھکی ےہ رسیتا وبنت ےک ایھچسیل وصحں 
 
ردیجنہ افر رپاشیؿ وہ دفرسا آدیم دیباری وج وساتچ ےہ ایس ےک ابرے ںیم وخاب بم

م رافی ےتہک ںیہ( ںیم ےن اہک آپ ےن وخد یبن یلص ا

 

مکس

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ابت  ین ؟ یج اہں ںیم ےن ںیم ےس اکی ےہ )ملسم نب 

 ( وخد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ابت  ین ںیم ےن وخد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ابت  ین )دف رمہبت اتدیکا رفامای

م، رضحت  :  رافی

ِ

 

ُ
م

 وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، سیدینب دیبعہ، اوبدیبعاہلل ملسم نب 

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

  

 وج اندنسپدیہ وخاب دےھکی

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وج اندنسپدیہ وخاب دےھکی

     789    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً رمح مرصی، ليث بً سٌس، ابوزبير، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

بِ  ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح اِلنرِٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّ َحسَّ ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ی اهَّللُ ٔس اهَّللٔ 

ٔ ثَََلثّا َوِلَيِشتَ  ًِ َيَشارٔظ ًَ  ِٙ ِلَيِبُؼ َٓ صَُضا  ِه الزُِّؤیَا یرَِکَ ُٛ اَل إَٔذا َرأَی أََحُس َٗ َّطُ  َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ٌٔ ثَََلثّا ًَ ِيَلا ًِ الظَّ ٌِٔذ بٔاهَّللٔ ٔم

َلِيطٔ  ًَ  ٌَ ًِ َجِيبٔطٔ الَّٔذی کَا ًَ ِل   َوِلَيَتَحوَّ

، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل دمحمنب رحم رصمی، ثیل نب دعس

فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اندنسپدیہ وخاب دےھکی وت ابںیئ رطػ نیت ابر وھتےک افر نیت ابر ناطیؿ ےس اہلل یک انپہ امےگن 

 اےس دبؽ ےل)اوعذ ابہلل ڑپھ ےل( افر سج رکفٹ رپ اھت 

 دمحمنب رحم رصمی، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وج اندنسپدیہ وخاب دےھکی

     790    حسیث                               ووجلس س  :  جلس

محنسبً رمح، ليث بً سٌس، یحٌٰي بً سٌيس، ابوسلنہ، ًبسالزحنً بً ًوٖ، حرضت ابوٗتازہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 َ ًِ أ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَي بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ ًُ ُرِمٕح َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ بٔی َسَلَنَة بِ

 ٌٔ ِيَلا ًِ الظَّ ًِ اهَّللٔ َواِلُحِلُه ٔم اَل الزُِّؤیَا ٔم َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َتاَزَة أَ صُطُ  َٗ ِه َطِيّئا یرَِکَ ُٛ َٓإَٔذا َرأَی أََحُس

 ٔ ًِ َيَشارٔظ ًَ  ِٙ ِلَيِبُؼ ًََلِيطٔ  َٓ  ٌَ ًِ َجِيبٔطٔ الَّٔذی کَا ًَ ِل  ٌٔ الزَّٔجئه ثَََلثّا َوِلَيَتَحوَّ ِيَلا ًِ الظَّ ٌِٔذ بٔاهَّللٔ ٔم  ثَََلثّا َوِلَيِشَت

دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، اوبہملس، دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وخاب نم اجبن اہلل وہات ےہ افر ربا وخاب ناطیؿ یک رطػ ےس وہات رفاتی 

ےہ مت ںیم ےس وکیئ یھب ربا وخاب دےھکی وت نیت ابر ابںیئ رطػ اکتھتر دے افر نیت ابر وعتذ ڑپےھ افر سج رکفٹ رپ اھت اےس دبؽ رک 

 دفرسی رکفٹ ا رایر رک ےل

 دمحمنب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، اوبہملس، دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وج اندنسپدیہ وخاب دےھکی

     791    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، مٌنزی، سٌيسم٘بری، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ َنزٔیِّ  ٌُ ًِ اِل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َلِيطٔ  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ٔ ثَََلثّا َوِلَيِشأَِل اهَّلَل ًِ َيَشارٔظ ًَ ُِٔل  ِل َوِلَيِت ِلَيَتَحوَّ َٓ صَُضا  ِه ُرِؤیَا َیرِکَ ُٛ َه إَٔذا َرأَی أََحُس صَاَوَسلَّ ًِ َشِّ ذِ ٔم وَّ ٌَ ًِ َخيِرَٔصا َوِلَيَت   ٔم

ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع نب دمحم، فعیک، رمعمی، دیعس 

رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اندنسپدیہ وخاب دےھکی وت رکفٹ دبؽ ےل افر ابںیئ رطػ نیت ابر اکتھتر دے افر اہلل ےس اےھچ وخاب اک 

 وساؽ رکے افر ربے وخاب ےس انپہ امےگن

  نب دمحم، فعیک، رمعمی، دیعسربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع :  رافی

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

  

 سج ےک اسھت ناطیؿ  ےلیھ وت فہ فہ وخاب ولوگں وک ہن ئاتےئ

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 ناطیؿ  ےلیھ وت فہ فہ وخاب ولوگں وک ہن ئاتےئ سج ےک اسھت

     792    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً ًبساهَّلل بً زبير، ًنز بً سٌيسبً ابی حشين ًلاء بً ابی رباح، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ًٔ أَبٔی حَُشيِٕن حَ  َحسَّ ٌٔئس بِ ًٔ َس ًِ ًَُنَز بِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًُ بِ ًََلاُئ بِ ثَىٔي  سَّ

 َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل اَل َجاَئ َرُجْل إ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ أَیُِتُط َیَتَسصَِسُظ أَبٔی َربَإح  َ ََ َب  ِّی َرأَیُِت َرأِٔسي رُضٔ ٔن اَل إ َ٘

 ِِ ُل َلطُ ثُهَّ َي َيَتَضوَّ َٓ ِه  ُٛ ٔیَی أََحٔس ٌُ إ ِيَلا نُٔس الظَّ ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘  ُسو یُِدبٔرُ اليَّاَض َٓ

رمع نب دیعسنب ایب نیسح اطعء نب ایب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب دبعاہلل نب زریب، 



 

 

رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم ےن )وخاب ںیم( داھکی ہک ریما رس اڑا 

 فآہل فملس ےن رفامای ناطیؿ مت ںیم ےس اکی ےک اپس آرک ڈراات ےہ رھپ فہ دای ایگ ںیم ےن داھکی ہک فہ وھگؾ راہ ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع

 (صخش حبص وک ولوگں وک ئاتات ےہ )ااسی ںیہن رکان اچےیہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب دبعاہلل نب زریب، رمع نب دیعسنب ایب نیسح اطعء نب ایب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اسھت ناطیؿ  ےلیھ وت فہ فہ وخاب ولوگں وک ہن ئاتےئ

     793    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اویہ، اًنع، ابوسٔياٌ ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، ابومٌ :  راوی

اَل أَتَی َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  الئَّييَّ َػل

اَل یَ  َ٘ َٓ َ َرُجْل َوصَُو َیِدُلُب  أ َٓ ُتُط  ٌِ اتََّب َٓ َم َرأِٔسي  َ٘ بَِت َوَس ٌَّ ًُيُقٔی رُضٔ َ أ َٛ َخِذتُطُ ا َرُسوَل اهَّللٔ َرأَیُِت اِلَبارَٔحَة ٓامَٔی َیَزی اليَّائُٔه 

ِه فٔی َمَيامٔ  ُٛ ٌُ بٔأََحٔس ِيَلا ٌَٔب الظَّ َه إَٔذا َل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِستُُط  َ أ ًَّ بٔطٔ اليَّاَض َٓ َ ث َََٓل یَُحسِّ  طٔ 

رفام یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ اراشد 

ب ںیم داھکی ہک ریمی رگدؿ رےہ ےھت ہک اکی صخش احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وخا

ےس  اکٹ دی یئگ افر رس رگ ایگ افر ںیم اس ےک ےھچیپ ایگ افر ااھٹ رک فاسپ رھک دای وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم

 یسک ےک اسھت ناطیؿ وخاب ںیم  ےلیھ وت فہ رہزگ ولوگں ےک اسےنم ایبؿ تم ایک رکف

 فہی، اشمع، اوبایفسؿ ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، اوباعم :  رافی

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

  



 

 

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اسھت ناطیؿ  ےلیھ وت فہ فہ وخاب ولوگں وک ہن ئاتےئ

     794    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً رمح ، ليث بً سٌس، ابوزبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػ  ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َلِيطٔ َو َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل إٔذَا ل َٗ َسلََّه 

 ٔ ٌٔ بٔطٔ فٔی اِلَنَياو ِيَلا ٔب الظَّ ٌُّ َََٓل یُِدبٔرِ اليَّاَض بَٔتَل ِه  ُٛ  َحَلَه أََحُس

 دمحمنب رحم ، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج

ے وت ولوگں وک ناطیؿ ےک اےنپ اسھت لیھک یک ربخ ہن دے مت ںیم ےس وکیئ ربا وخاب
ھ
ِ

 

ب

 د

 دمحمنب رحم ، ثیل نب دعس، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فاعق وہ اجیت ےہ ذہلا دفتس )ریخ وخاہ( ےک العفہ یسک افر وک وخاب ہن انسےئ وخاب یک ریبعت ےسیج ئاتیئ اجےئ )فےسی یہ(

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت ےسیج ئاتیئ اجےئ )فےسی یہ( فاعق وہ اجیت ےہ ذہلا دفتس )ریخ وخاہ( ےک العفہ یسک افر وک وخاب ہن انسےئ

     795    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ہظيه، يٌلی بً ًلاء، وٛيٍ بً ًسض ً٘يلی، حرضت ابوزریً رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ طٔ أ ًَنِّ  ًِ ًَ ِيلٔیِّ  َ٘ ٌُ ًٔ ًُُسٕض اِل ٍٔ بِ ًِ َوٛٔي ًَ ًََلإئ   ًٔ لَی بِ ٌِ ًِ َي ًَ ثََيا صَُظِيْه  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َّطُ َس َحسَّ ًٕ أَى َّی بٔی َرٔزی ٍَ الئَّييَّ َػل نٔ

اَل َوالزُّؤِ  َٗ ِت  ٌَ َٗ إَٔذا ًُبٔرَِت َو َٓ بَرِ  ٌِ ٕ َما َلِه ُت ًَلَی رِٔجٔل كَائٔز وُل الزُِّؤیَا  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ ٌٔيَن ُجزِئّا اهَّللُ  ٕة َوأَِرَب ًِ ٔستَّ یَا ُجزِْئ ٔم



 

 

َضا إَٔلَّ  ؼُّ ُ٘ اَل ََل َي َٗ اَل َوأَِحٔشبُطُ  َٗ ةٔ  ًِ اليُّبُوَّ ٕ أَِو ذٔی َرأِیٕ ٔم ًَلَی َوآز   

اوبرکب، میشہ، یلعی نب اطعء، فعیک نب دعس یلیقع، رضحت اوبزرنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل 

 دے دی ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس وخاب اکی رپدنہ ےک اپؤں رپ وہات ےہ بج کت ریبعت ایبؿ ہن یک اجےئ بج ریبعت

اجےئ وت )ئاتےن ےک وماقف یہ( فاعق وہ اجات ےہ )ااسی ومعام وہات ےہ نکیل ہی الزؾ ںیہن( افر وخاب وبنت اک ایھچوسیلاں ہصح ےہ اےس 

 دفتس ای دھجمسار ےک اسےنم یہ ذرک رکان اچےیہ

 ہنع اوبرکب، میشہ، یلعی نب اطعء، فعیک نب دعس یلیقع، رضحت اوبزرنی ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 وخاب یک ریبعت ےسیک دی اجےئ ؟

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت ےسیک دی اجےئ ؟

     796    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، اًنع، یزیس رٗاشي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہم :  راوی

 ًِ ًَ أشيِّ  َٗ ًِ یَزٔیَس الزَّ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک   أَىَٔص بِ

 َّ ٕ اهَّللٔ َػل ًَابٔز ٔل  يُّوَصا بَُٜٔياَصا َوالزُِّؤیَا ْٔلَوَّ َٛ ًَِتبٔرُوَصا بٔأَِسَنائَٔضا َو َه ا ًََلِيطٔ َوَسلَّ  ی اهَّللُ 

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اب یک ریبعت انؾ افر د تی دھکی رک ئاتؤ افر وخاب ےلہپ ریبعت د ےن فاےل یک ریبعت ےک وماقف وہ اجات ےہفملس ےن اراشد رفامای وخ

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 وھجٹ ومٹ وخاب ذرک رکان

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ ومٹ وخاب ذرک رکان

     797    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بْش بً ہَلل ػواٖ، ًبسالوارث بً سٌيس، ایوب، ًرکمہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ًَبَّاَحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ َمَة  ًِ ًرِٔکٔ ًَ ًِ أَیُّوَب  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ًَِبُس اِلَوارٔٔث بِ ثََيا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ًُ صََٔلٕل الؼَّ اَل َرُسوُل َيا بِْٔشُ بِ َٗ اَل  َٗ ٕض 

 ٌٔ َ٘ٔس بَيَِن َط ٌِ ٌِ َي َ َٕ أ ًِ َتَحلََّه حُلُّنا کَاذٔبّا کُلِّ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی َذلَٔک اهَّللٔ َػل ُب  ذَّ ٌَ  يَرَتئِن َوُي

رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل 

ےک درایمؿ رگہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن )وخاب ہن داھکی( افر وھجٹ ومٹ ذرک ایک ہک ںیم ےن ااسی ااسی وخاب داھکی اےس وج 

 اگلےن اک مکح وہاگ افر )وچہکن رگہ اگلان اننکمم ےہ اےئلس ااسی ہن رکےن رپ رھپ ذعاب دای اجےئ اگ

 رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وج صخش اتفگر ںیم اچس وہ اےس وخاب یھب  ےچ یہ آےت ںیہ

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اتفگر ںیم اچس وہ اےس وخاب یھب  ےچ یہ آےت ںیہ

     798    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 مرصی، بْش بً برکاوزاعی، ابً سيریً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاحنسبً ًنزو بً رسح  :  راوی

ًِ ابِ  ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًُ برَِکٕ َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ یُّ َحسَّ ٔح اِلنرِٔصٔ ِ ًٔ الرسَّ ِنزٔو بِ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی

ُُٗضِه ُرِؤیَا أَِػ  َرُسوُل اهَّللٔ ًٔ َتِٜٔذُب َوأَِػَس ٌُ َلِه َتَِٜس ُرِؤیَا اِلُنِؤٔم َه إَٔذا َْقَُب الزََّما ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُُٗضِه َحٔسیّثا َوُرِؤیَا َػل َس

 ٔ ًِ اليُّبُوَّة ٌٔيَن ُجزِئّا ٔم ٕة َوأَِرَب ًِ ٔستَّ ًٔ ُجزِْئ ٔم  اِلُنِؤٔم

نب رکبافزایع، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ادمحنب رمعف نب رسح رصمی، رشب 

افر ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رقب ایقتم ںیم ومنم اک وخاب وھج ا ہن وہاگ افر ایس اک وخاب اچس وہاگ وج اتفگر ںیم )یھب( اچس وہاگ 

 ومنم اک وخاب وبنت اک ایھچوسیلاں ہصح ےہ

 ادمحنب رمعف نب رسح رصمی، رشب نب رکبافزایع، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاب یک ریبعت

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     799    حسیث                               لس سووج  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب مسنی، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، ًبيساهَّلل بً ًبساهَّلل ابً ًباض :  راوی

 ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًٔ کَأسٕب اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ

اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َ٘ َٓ ًِ أُحُٕس  ُط ٔم َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َرُجْل ُمِيرَصَ َّی اهَّللُ  اَل أَتَی الئَّييَّ َػل َٗ ُٕ  ًَبَّإض  ِّی َرأَیُِت فٔی اِلَنَياؤ ُهلَّّة َتِيُل ٔن إ

ًََشَّل َوَرأَیُِت ا َنأئ َرأَیُِتَک أََخ َسِنّيا َو ٔیَی الشَّ اِلُنِشَتِٜثٔرُ َواِلُنِشَت٘ٔلُّ َوَرأَیُِت َسبَّبا َوأػَّل إ َٓ ٌَ ٔمِيَضا  ُٔو َّٔ َٜ ِذَت بٔطٔ ليَّاَض یََت

ََل بٔطٔ ثُهَّ أََخ  ٌَ َٓ َسُظ  ٌِ ََل بٔطٔ ثُهَّ أََخَذ بٔطٔ َرُجْل َب ٌَ َٓ َسَک  ٌِ َلِوَت بٔطٔ ثُهَّ أََخَذ بٔطٔ َرُجْل َب ٌَ ٍَ بٔطٔ ثُهَّ َٓ َل َ٘ َٓاِن َسُظ  ٌِ َذ بٔطٔ َرُجْل َب



 

 

لَّةُ  ا الوُّ اَل أَمَّ َٗ ًِبُرَِصا  اَل ا َٗ ًِبُرَُصا َیا َرُسوَل اهَّللٔ  ًِىٔي أَ اَل أَبُو برَِکٕ َز َ٘ َٓ ََل بٔطٔ  ٌَ َٓ ُٕ ٔمِيَضا ُؤػَل َلُط  ا َما یَِيُل اِْلِٔسََلُو َوأَمَّ َٓ  

ُضَو الِ  َٓ  ًٔ ِن َشٔل َوالشَّ ٌَ ًِ اِل لٔيَّل َوأَمَّ ٔم َٗ ثٔيّرا َو َٛ  ٌٔ آ ًِ اِلُْقِ خُٔذ ٔم ِْ َٓا ُٕ ٔمِيطُ اليَّاُض  َّٔ َٜ ا َما یََت ٌُ َحََلَوتُُط َولٔييُُط َوأَمَّ آ ا ُْقِ

ََل بَٔک ثُهَّ یَأُِخُذُظ َرُجْل  ٌَ َٓ ِّٙ أََخِذَت بٔطٔ  ًِ اِلَح َلِيطٔ ٔم ًَ َنا أَىَِت  َٓ َنأئ  ٔیَی الشَّ َبُب اِلَوأػُل إ ًِ الشَّ لُو بٔطٔ ثُهَّ  ٔم ٌِ َي َٓ ٔسَک  ٌِ َب

ا َوأَِخَلأَِت بَ  ـّ ٌِ اَل أََػِبَت َب َٗ لُو بٔطٔ  ٌِ َي َٓ ُل َلطُ  ٍُ بٔطٔ ثُهَّ یَُوػَّ ٔل َ٘ َيِي َٓ  ُ ََ لُو بٔطٔ ثُهَّ آ ٌِ َي َٓ  ُ ََ َلِيَک آ ًَ َشِنُت  ِٗ اَل أَبُو برَِکٕ أَ َٗ ا  ـّ ٌِ

ِّی بٔالَّٔذی أََػِبُت مٔ  ثََيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َلُتِدبَٔرن ٔشِه یَا أَبَا برَِکٕ َحسَّ ِ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل ُت َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ًِ الَّٔذی أَِخَلأُِت 

 ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ًُبَِيسٔ اهَّللٔ  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٗ ُث  ًَبَّإض  ٌَ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ کَا

اَل َیا َرُسوَل اهَّللٔ َرأَیُِت ُهلَّّة بَيَِن الشَّ  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُجَّل أَتَی َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُٕ َسِنّيا أَ َنأئ َواِْلَِرٔق َتِئل

ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث ىَِحَوظُ  ًََشَّل   َو

دمین، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس گنج ادح ےس فاسپ وہےئ وت اکی صخش وقعیب نب دیمحنب اکبس 

احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وخاب داھکی ہک اکی اسابئؿ ےہ )ارب اک ڑکٹا( سج ںیم ےس 

 الیھپ رک اس ںیم ےس ےل رےہ ںیہ یسک ےن زایدہ ایل افر یسک ےن مک افر ںیم ےن یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ افر داھکی ہک ولگ اہھت الیھپ

داھکی ہک اکی ریس )زنیم ےس( لم ریہ ےہ افر آامسؿ کت یتچنہپ ےہ ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس ریس وک اھتام 

 ےن اےس اھتام افر افرپ الچ ایگ رھپ اکی افر رمد ےن اھتام وت فہ ریس وٹٹ افرپ ےلچ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اکی افر صخش

یئگ نکیل رھپ وجڑ دی یئگ ابآلرخ فہ یھب افرپ الچ ایگ اس رپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیھٹ ےہ ئاتؤ ایک ریبعت ےہ ؟ ہیلع فآہل فملس ےھجم اس وخاب یک ریبعت ایبؿ رکےن اک ومعق دےیجی

الیھپ رعض ایک اسابئؿ )ارب اک ڑکٹا( وت االسؾ ےہ افر وج یھگ دہش کپٹ راہ ےہ فہ رقآؿ ےہ ایکس ریشینی افر رنیم ےہ افر وج اوکس اہھت الیھپ 

اہ ےہ افر وکیئ زایدہ افر فہ ریس وج آامسؿ کت یتچنہپ ےہ اس ےس رک احلص رک رےہ ںیہ فہ رقآؿ احلص رکےن فاےل ںیہ وکیئ مک ےل ر

فہ قح رماد ےہ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمئ ںیہ )ینعی ذیفنت االسؾ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اھتام افر ایس 

ےم اگ )آپ اک ،ہفیل گ ے اگ( افر اس ےک ذرے احتل ںیم افرپ ےلچ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اےس اکی صخش اھت

افرپ الچ اجےئ اگ رھپ اکی افر صخش اےس اھتےم اگ افر اس ےک ذرے افرپ الچ اجےئ اگ رھپ اکی افر رمد اےس اھتےم اگ افر اس ےک 

ت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ےیل ریس وٹٹ اجےئ یگ رھپ اس ےک ےیل اےس وجڑا اجےئ اگ افر فہ یھب اس ےک ذرے افرپ الچ اجےئ اگ رضح

ہنع رتک الختف ےک ےیل ایتر وہ ےئگ ےھت رھپ وخاب ںیم زایرت ےس رشمػ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے امثعؿ 



 

 

ایس وج رکہت )الختف( اہلل ےن ںیہمت انہپای ےہ اینپ وخیش ےس اےس تم ااتران دیبار وہ رک دہع ایک ہک الختف ہن وھچڑںی ےگ ابآلرخ 

احتل ںیم دیہش وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ھچک درتس ایبؿ ایک افر ھچک اطخء وہیئ مت ےس۔ رضحت اوبرکب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آوکپ مسق د۔ات وہں ےھجم رضفر ئاتےیئ ہک ںیم ےن ایک 

ایک حیحص ایبؿ ایک ؟ رفامای اے اوبرکب مسق تم دف رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  یطلغ یک افر

 یھب ایسی یہ رفاتی لقن یک ےہ

 وقعیب نب دیمحنب اکبس دمین، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل انب ابعس :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     800    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابزاہيه بً ميذرحزامی، ًبساهَّلل بً مٌاذ ػيٌانی، مٌنز، زہزی، ساله، حرضت ابً ًنز :  راوی

 ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ انٔیُّ  ٌَ ِي ٕ الؼَّ اذ ٌَ ًُ ُم ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ ًَُنَز َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ 

ِضٔس َرُسؤل اهَّللٔ ًَ ًَزَبّا فٔی  ِيُت ََُُلّما َطابًّا  ُٛ اَل  ًِ َرأَی ٔميَّا ُرِؤیَا َٗ ٌَ َم کَا َٓ ُِٜيُت أَبٔيُت فٔی اِلَنِشحٔسٔ  َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   َػل

أَرٔنٔی ُر  َٓ ٌَ یٔی ًِٔيَسَک َخيِْر  ٌِ کَا ٔ ِلُت اللَُّضهَّ إ ُ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل َضا  ؼُّ ُ٘ ِّرُصَا یٔی اليَّ َي ب ٌَ َلِيطٔ ِؤیَا ُي ًَ َّی اهَّللُ  ٔييُّ َػل

َٓاىَِللَ   َِ اَل َلِه تَُز َ٘ َٓ  ُ ََ َلَ٘ٔيُضَنا َمَلْک آ َٓ ا بٔی  َ٘ َٓاىَِلَل أَیُِت َمَلَٜئِن أََتَيانٔی  َ ََ ئِنُت  َٓ َه  َليِّ َوَسلَّ َٛ إَٔذا هَٔی َمِلؤیَّْة  َٓ ٔیَی اليَّارٔ  ا بٔی إ َ٘

ُِٓت  ِس رَعَ َٗ ٔ َوإَٔذا ٓٔيَضا ىَاْض  ََّضا  اِلبٔئِز َؼُة أَى ِٔ ًََنِت َح زَ َٓ َؼَة  ِٔ ُت َذلَٔک لَٔح ا أَِػَبِحُت َذََکِ َلنَّ َٓ أََخُذوا بٔی ذَاَت اِلَينٔئن  َٓ ُضِه  ـَ ٌِ َب

ٌَ یُِٜ  ِبَس اهَّللٔ َرُجْل َػالْٔح َلِو کَا ًَ  ٌَّ ٔ اَل إ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ِتَضا  ؼَّ ٌَ ثٔرُ الؼَّ َٗ َٓکَا اَل  َٗ ًِ اللَِّئل  ََلَة ٔم

ًِ اللَِّئل  ََلَة ٔم ِبُس اهَّللٔ یُِٜثٔرُ الؼَّ ًَ 

اربامیہ نب ،رذرزحایم، دبعاہلل نب اعمذ اعنصین، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ریغ اشدی 



 

 

زامےن ںیم انچہچن ںیم دجسم یہ رات زگارات اھت مہ )احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ںیم دشہ ونوجاؿ اھت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ےس وج یھب وکیئ وخاب داتھکی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض رکات ںیم ےن داع امیگن اے اہلل رگ ریمے ےیل آپ 

یک ریبعت ےھجم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ئاتںیئ ںیم وسای وت داھکی ےک اہیں ریخ ےہ )افر ںیم ااھچ وہں( وت ےھجم وخاب داھکےیئ سج 

ہک دف رفےتش اپس آےئ افر ےھجم ےل رک ےلچ رھپ اںیہن افر رفہتش الم افر اس ےن )ےھجم( اہک ربھگاان تم فہ دفونں رفےتش ےھجم دفزخ یک 

 داںیئ رطػ ےل ےئگ حبص وہیئ وت ںیم ےن اانپ وخاب اینپ ہریشمہ رطػ ےل ےئگ افر اںیمس ااسنؿ ںیہ ھچک وک ںیم ےن اچہپؿ ایل رھپ فہ ےھجم

اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ئاتای ہک ہی وخاب اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض ایک وت 

ز زایدہ ڑپےھ )وت تہب ااھچ وہ( رافی ےتہک ںیہ ہک ایس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دبعاہلل رمد اصحل ےہ ارگ رات وک امن

 فہج ےس دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رات وک زایدہ امنز ڑپاھ رکےت ےھت

 اربامیہ نب ،رذرزحایم، دبعاہلل نب اعمذ اعنصین، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     801    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

آٍ، حرضت َطہ بً ابوبرک بً ابی طيبہ، حشً بً موسٰي اطيب، حنازبً سلنہ، ًاػه بً بَسلہ، مشيب بً ر :  راوی

 رح

 ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُموَسي اِْلَِطَيُب َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ بَِضَسَلَة  ًَأػٔه بِ  ًِ

ٔسِمُت اِلَنٔسیيَ  َٗ اَل  َٗ ًٔ اِلُْحِّ  َطَة بِ َ ََ  ًِ ًَ  ٍٕ ٔ ًٔ َرآ ٔب بِ َلِيطٔ اِلُنَشيَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی ٔطَيَدٕة فٔی َمِشحٔسٔ الئَّييِّ َػل َحَلِشُت إ َٓ َة 

ًِ أَصِٔل ا ٔیَی َرُجٕل ٔم ٌِ َیِيُوَز إ ُظ أَ ًِ رَسَّ ِوُو َم َ٘ اَل اِل َ٘ َٓ ًَّؼا َلُط  ًَلَی   ُ أ َّٛ َحاَئ َطِيْذ یََتَو َٓ َه  اَو َوَسلَّ َ٘ َٓ ٔیَی َصَذا  ِلَيِيُوزِ إ َٓ ِلَحئَّة 

َٕ َسا اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الِ َخِل َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ِوؤ  َ٘ ُف اِل ٌِ اَل َب َٗ ِلُت َلطُ  ُ٘ َٓ ِنُت إَٔلِيطٔ  ُ٘ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ًِ رٔیَٕة  َحيَُّة ِهَّلِل یُِسخٔلَُضا َم

َه ُرِؤیَا َر  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَلَی  ِّی َرأَیُِت  ٔن طُ َيَظاُئ َوإ ٌَ ََٓذَصِبُت َم  ِٙ ٔ اَل یٔی اىَِلل َ٘ َٓ ٌَّ َرُجَّل أََتانٔی  َ أ َٛ أَیُِت 



 

 

ََّک َلِشَت  اَل إٔى َ٘ َٓ ََٜضا  ٌِ أَِسلُ أََرِزُت أَ َٓ ًَلَی َيَشارٔی   ْٙ ی ًَلَیَّ ََرٔ زَٔؿِت  ٌُ َٓ ًَٔويٕه  َشَلَک بٔی فٔی ىَِضٕخ  َؿِت َٓ ًِ أَصِلَٔضا ثُهَّ رُعٔ ٔم

ًِ یَنٔيىٔ  ًَ  ْٙ ی َٓ ًَلَیَّ ََرٔ ًَلَی ذُِرَوتٔطٔ  إَٔذا أَىَا  َٓ َل بٔی  زَجَّ َٓ أََخَذ بَٔئسی  َٓ  ٕٙ ٔیَی َجَبٕل َزَل َّي إَٔذا اىَِتَضِيُت إ َشَلُِٜتَضا َحً َٓ ارَّ ي  َ٘ َلِه أََت

َل بٔی  زَجَّ َٓ أََخَذ بَٔئسی  َٓ ًِ َذَصٕب  ْة ٔم َ٘ ًِ َحٔسیٕس فٔی ذُِرَوتٔطٔ َحِل ًَُنوْز ٔم اَل َوَلِه أََتَناَسِک َوإَٔذا  َ٘ َٓ  ٔ زَِوة ٌُ َّي أََخِذُت بٔاِل َحً

ًَلَی الئَّييِّ  َؼِؼُتَضا  َٗ اَل  َ٘ َٓ  ٔ زَِوة ٌُ اِسَتِنَشُِٜت بٔاِل َٓ ُنوَز بٔزِٔجلٔطٔ  ٌَ َب اِل رَضَ َٓ ِه  ٌَ ُِٗلُت َن َلِيطٔ َوَسلََّه  اِسَتِنَشَِٜت  ًَ َّی اهَّللُ  َػل

الِ  َٓ ٔويُه  ٌَ ا اِلَنِيَضُخ اِل اَل َرأَیَِت َخيِّرا أَمَّ َٗ ًِ ُٙ أَصِٔل اليَّارٔ َوَلِشَت ٔم ی ََطٔ َٓ ًِ َيَشارَٔک  ًَ َؿِت  ُٙ الًَّٔي رُعٔ ی ٔ ا الَطَّ َنِحَْشُ َوأَمَّ

َنيِ  َٓ  ُٙ ا اِلَحَبُل الزََّل ُٙ أَصِٔل اِلَحئَّة َوأَمَّ ی ََطٔ َٓ ًِ یَنٔيئَک  ًَ َؿِت  ُٙ الًَّٔي رُعٔ ی ٔ ا الَطَّ ا الِ أَصِلَٔضا َوأَمَّ َضَسأئ َوأَمَّ زَِوةُ زُٔل الظُّ ٌُ

ًِ أَصِ  ٌَ ٔم و ُٛ ٌِ أَ أَىَا أَِرُجو أَ َٓ َّي َتُنوَت  اِسَتِنٔشِک بَٔضا َحً َٓ  ٔ زَِوةُ اِْلِٔسََلو ٌُ َٓ ِبُس اهَّللٔ الًَّٔي اِسَتِنَشَِٜت بَٔضا  ًَ إٔذَا صَُو  َٓ ٔل اِلَحيَّةٔ 

 ٕ ًُ َسََلو  بِ

بیسم نب راعف، رضحت رخہش نب رح رفامےت ںیہ ہک ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ابیش، امحدنب ہملس، اعمص نب دھبہل، 

وہےئ رشتفی الےئ  دمہن ہبیط احرض وہا افر دجسم وبنی ںیم دنچ رمع ردیسہ ارفاد ےک اسھت ھٹیب ایگ اےنت ںیم اکی صخش اینپ الیھٹ ےتکیٹ

ؿ ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ افر دف رںیتع وت ولوگں ےن اہک ےسج یتنج رمد وک دک ےنھ ےس وخیش وہ وت فہ اؿ یک زایرت رک ےل فہ اکی وتس

ذ ُ ہللِ تنج اہلل اعتیل یک ےہ اہلل اعتیل ےسج
َم
ح
ل

 ادا ںیک ںیم اؿ ےک اپس ایگ افر اؿ ےس اہک ہک ھچک ولوگں ےن ہی ابت یہک رفامےن ےگل اَ

اھکی ںیم ےن داھکی ہک اکی اچںیہ ےگ تنج ںیم دالخ رفامںیئ ےگ ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرارک ںیم وخاب د

رمد ریمے اپس آای افر اہک ولچ ںیم اس ےک اسھت لچ دای فہ ےھجم ےل رک اکی سبے راہتس ںیم الچ رھپ ریمے اسےنم اکی راہتس آای وج 

 داھکیئ دای ریمے ابںیئ رطػ وک ںیم ےن اس رپ انلچ اچاہ وت فہ وبال ہک مت اس راہتس فاولں ںیم ےس ںیہن رھپ ےھجم اےنپ داںیئ رطػ راہتس

ںیم اس رپ الچ اہیں کت ہک ںیم اکی نلسھپ فاےل اہپڑ رپ اچنہپ وت اس ےن ریما اہھت اھتؾ ایل افر ےھجم اہسرا دے رک الچای بج ںیم ایکس 

 وسےن اک ڑکا اھت وچیٹ رپ اچنہپ وت فاہں رہٹ ہن اکس افر ہن یہ یسک زیچ اک اہسرا ےل اکس ااچکن اکی ولےہ اک وتسؿ داھکیئ دای سج یک وچیٹ رپ اکی

اس صخش ےن ڑکپا افر زفر دای اہیں کت ہک ںیم ےن اس ڑکے وک اھتؾ ایل وت ےنہک اگل مت ےن وبضم یط ےس اھتؾ ایل ںیم ےن اہک اہں وت اس 

 یک ےن وتسؿ وک وھٹرک اگلیئ نکیل ںیم ےن ڑکے وک اھتےم راھک فہ رمعم صخش ےنہک ےگل ںیم ےن ہی وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

دختم ںیم رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن سبا ااھچ وخاب داھکی سبا راہتس دیماؿ رشح ےہ افر وج راہتس ابںیئ 

 فاال رطػ داھکیئ دای اھت فہ دفزویخں اک راہتس اھت افر مت دفزیخ ںیہن افر وج راہتس داںیئ رطػ داھکیئ دای فہ ویتنجں اک راہتس اھت افر نلسھپ

اہپڑ دہشاء یک زنمؽ ےہ افر وج ڑکا مت ےن اھتام اھت فہ االسؾ اک ڑکا ےہ اےس رمےت دؾ کت وبضمیط ےس اھتےم رانھک اس ےیل ےھجم ادیم 



 

 

ےہ ہک ںیم یتنج وہں )رضحت رخہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ قیقحت ےس ولعمؾ وہا ہک( فہ رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل 

 ںیہ اعتٰیل ہنع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ابیش، امحدنب ہملس، اعمص نب دھبہل، بیسم نب راعف، رضحت رخہش نب رح :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     802    حسیث                               سوو جلس  :  جلس

 محنوزبً ُيَلٌ، ابواسامہ، بزیسہ، ابوبززہ، حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ ًِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ثََيا بَُزیَِسةُ  ثََيا أَبُو أَُساَمَة َحسَّ ٌَ َحسَّ ًُ َُِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ

ََّضا یََناَم  ٔیَی أَى ََٓذَصَب َوَصلٔی إ ٔیَی أَِرٕق بَٔضا ىَِدْل  ََّٜة إ ًِ َم ِّی أَُصأجزُ ٔم اَل َرأَیُِت فٔی اِلَنَياؤ أَن إَٔذا هَٔی اِلَنٔسیَيُة یَثِرُٔب َٗ َٓ ُة أَِو َصَحْز 

 ٔ ٌَ  َوَرأَیُِت فٔی ُرِؤیَاَی صَٔذظ َٓ ًِ اِلُنِؤٔمئيَن یَِوَو أُحُٕس ثُهَّ صَزَِزتُُط  إَٔذا صَُو َما أُٔػيَب ٔم َٓ ٍَ َػِسُرُظ  َل َ٘ َٓاِن ا  ّٔ ِّی َصزَِزُت َسِي اَز أَن

ا بَ  ـّ َٔ اِلُنِؤٔمئيَن َوَرأَیُِت ٓٔيَضا أَِي ِتٔح َواِجتَٔنا َٔ ًِ اِل إَٔذا صَُو َما َجاَئ اهَّللُ بٔطٔ ٔم َٓ  ٌَ ًَ َما کَا َٓإَٔذا صُِه اليَّرَفُ أَِحَش ا َواهَّللُ َخيِْر  َْقّ

ٚٔ الَّٔذی  ِس ُس َوثََوأب الؼِّ ٌِ ٔ َب ًِ اِلَديِر ًِ اِلُنِؤٔمئيَن یَِوَو أُحُٕس َوإَٔذا اِلَديِرُ َما َجاَئ اهَّللُ بٔطٔ ٔم  آَتاىَا اهَّللُ بٔطٔ یَِوَو بَِسرٕ ٔم

یس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومحمدنب الیغؿ، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، رضحت اوبوم

اراشد رفامای ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم وجھکرفں فایل زنیم یک رطػ رجہت رک راہ وہں وت ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک ہی امیہم رجہ ےہ 

ولتار الہیئ وت ااکس رس اگل وہ ایگ ولعمؾ وہ ایگ ہک ہی فہ اصقنؿ اھت وج ادح  نکیل فہ وت دمہن اھت افر ںیم ےن ایس وخاب ںیم داھکی ہک ںیم ےن

ےک دؿ الہ اامیؿ وک وہا رھپ ںیم ےن دفابرہ ولتار وک رحتک دی وت فہ ےلہپ ےس یھب ایھچ وہیئگ ہی فہ حتف ےہ وج اہلل ےن اعتیل ےن اطعء 

 رفامیئ



 

 

 ت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعومحمدنب الیغؿ، اوبااسہم، ربدیہ، اوبربدہ، رضح :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     803    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بْش، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، :  راوی

ًِ أَبٔی َسلَ  ًَ ًَِنزٕو   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َنَة 

 َّ ابَ اهَّللٔ َػل َٜذَّ ًٔ اِل ِلُتُضَنا صََذیِ أَوَّ َٓ ِدُتُضَنا  َٔ َي َٓ ًِ َذَصٕب  ًٔ ٔم َه َرأَیُِت فٔی یَٔسی ٔسَواَریِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ِئسيَّ ی اهَّللُ  ٌَ  ئِن ُمَشِيلَٔنَة َواِل

 ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

فملس ےن رفامای ںیم ےن وخاب ںیم وسےن ےک دف نگنک دےھکی ںیم ےن اںیہن وھپکن امری )وت فہ اڑ ےئگ( ںیم ےن ایکس ریبعت ہی یھجمس ہک ہی 

 دفونں ذکاب ہملیسم افر اوسد یسنع ںیہ

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     804    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ہظاو، ًلی بً ػالح، سناک، ٗابوض، حرضت او الٔـل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک، مٌاذبً :  راوی

اَل  َٗ ابُوَض  َٗ  ًِ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ًُ َػالٕٔح  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ صَٔظاوٕ َحسَّ اؤَیُة بِ ٌَ ثََيا ُم ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ٔل َیا َرُسوَل َحسَّ ـِ َٔ اَلِت أُوُّ اِل َٗ

ٌَّ فٔی َ أ َٛ َوَلَسِت حَُشِيّيا أَِو َحَش  اهَّللٔ َرأَیُِت  َٓ ٌٔيطٔ  تُرِٔؿ َٓ اكَٔنُة ََُُلّما  َٓ اَل َخيِّرا َرأَیِٔت َتلُٔس  َٗ ائَٔک  ـَ ًِ ًِ أَ ّوا ٔم ـِ ّيا بَِئًي ًُ

ُتُط فٔی َححِ  ٌِ َوَؿ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل حٔئُِت بٔطٔ إ َٓ اَلِت  َٗ َُٗثٕه  ِتُط بَٔلبَٔن  ٌَ أَِرَؿ اَل َٓ َ٘ َٓ ُط  َٔ ٔ ت َٛ بُِت  رَضَ َٓ َباَل  َٓ  ٔ زٔظ

ٔت ابِىٔي َرحَٔنٔک اهَّللُ  ٌِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَِوَج َّی اهَّللُ   الئَّييُّ َػل

اوبرکب، اعمذنب اشہؾ، یلع نب اصحل، امسک، اقوبس، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

اأء ںیم ےس وکیئ ڑکٹا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس ںیم ےن

 

ض
ع
وخاب ںیم داھکی ہک ریمے رھگ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ا

ےک فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ااھچ وخاب داھکی افب ہ ےک اہیں ڑلاک وہاگ مت اوکس دفدھ الپؤ یگ انچہچن رضحت افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 اہلل اعتٰیل ہنع وہےئ وت ںیم ےن اںیہن دفدھ الپای اس فتق ںیم  مث یک زف تی ںیم ؟یھ ںیم اس ہچب وک اہں رضحت نیسح ای نسح ریض

ےن ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم الیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وگد اھٹب دای ہچب ےن اشیپب رک دای وت ںیم 

  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ریمے ہچب وک فیلکت دی اہلل مت رپ رمح رفامےئاس ےک دنکےھ رپ امرا اس رپ یبن یلص

 اوبرکب، اعمذنب اشہؾ، یلع نب اصحل، امسک، اقوبس، رضحت اؾ الضفل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     805    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً بظار، ابوًاػه، ابً جزیخ، موسٰي بً ً٘بہ، ساله بً ًبساهَّلل ، ًبساهَّلل حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًُ َبظَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًُ َبَة أَِخبََرنٔی َسالُٔه بِ ِ٘ ًُ ًُ ًُ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ُموَسي بِ ًَأػٕه أَِخبََرنٔی ابِ ثََيا أَبُو  ًَِبسٔ إر َحسَّ  ًِ ًَ  



 

 

 َ اَل َرأَیُِت اِمَزأَّة َسِوَزاَئ ث َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ ُرِؤَیا الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  َّي اهَّللٔ بِ ًِ اِلَنٔسیَئة َحً َجِت ٔم َ ََ ائَٔزَة الزَّأِٔض 

ةٔ  َٔ ٔیَی اِلُحِح يَُ٘ٔل إ َٓ ِلُتَضا َوبَاّئ بٔاِلَنٔسیَئة  أَوَّ َٓ ُة  َٔ ٔة َوهَٔی اِلحُِح ٌَ اَمِت بٔاِلَنِضَي َٗ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن دمحمنب اشبر، اوباعمص، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

خفہ
چ 

 ن غہ 
 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وخاب ںیم داھکی اکی ایسہ افؾ وعرت رھکبے ابولں فایل دمہن ےس  یلک افر مہ

خفہ یک رطػ لقتنم رک دای ایگ
چ 

 ںیم اج رہٹی وت ایکس ریبعت ںیم ےن ہی یھجمس ہک دمہن ںیم فابء ؟یھ ےسج 

 دمحمنب اشبر، اوباعمص، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل ، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     806    حسیث                               وجلس سو  :  جلس

ابً رمح، ليث بً سٌس، ابً ہاز، محنس بً ابزاہيه تيیم، اب سلنہ بً ًبسالزحنً كلحہ بً ًبيساهَّلل رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ  ٔ ًٔ اِلَضاز ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبٔس  َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ أَبٔی َسَلَنَة بِ ًَ َِّيیٔمِّ  ًٔ إٔبَِزاصٔيَه الت ٔس بِ ُمَحنَّ

 ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔسَما  َٗ ًِ بَلٓٔیٕ  ٌَّ َرُجَلئِن ٔم ًٔ ًُبَِئس اهَّللٔ أَ ًِ كَِلَحَة بِ ًَ  ًٔ ٌَ إِٔسََلُمُضَنا الزَِّحَن َه َوکَا َلِيطٔ َوَسلَّ

 ٌَ َٓکَا ا  ٌّ َسُظ َس  َجنٔي ٌِ ُ َب ََ ِْ ََٜث ا اِسُتِظضَٔس ثُهَّ َم َٓ زَا اِلُنِحَتضُٔس ٔمِيُضَنا  َِ َٓ  ٔ ََ ِْ ًِ ا َِّی أََحُسصَُنا أََطسَّ اِجتَٔضاّزا ٔم َيّة ثُهَّ تُُوف

َد َخ  َُخَ َٓ ٔ بَِيَيا أَىَا ًِٔيَس بَأب اِلَحئَّة إَٔذا أَىَا بٔضَٔنا  أَیُِت فٔی اِلَنَياو َ ََ اَل كَِلَحُة  َٗ َ َٔ ِْ َِّی ا ٌَ لٔلَّٔذی تُُوف ٔ َٓأَذ ٔة  ًِ اِلَحيَّ ارْٔد ٔم

 َٓ ُس  ٌِ ٌٔ َلَک َب ِ ََّک َلِه َیأ إٔى َٓ  ٍِ اَل اِرٔج َ٘ َٓ ٔیَیَّ  ٍَ إ ٌَ لٔلَّٔذی اِسُتِظضَٔس ثُهَّ َرَج ٔ أَذ َٓ َد  َ ََ ُث بٔطٔ اليَّاَض ٔمِيُضَنا ثُهَّ  أَِػَبَح كَِلَحُة یَُحسِّ

 َّ َبَل َٓ حٔبُوا لَٔذلَٔک  ٌَ الُ  َٓ َ٘ َٓ  ٌَ َحبُو ٌِ ًِ أَیِّ َذلَٔک َت اَل ٔم َ٘ َٓ ثُوُظ اِلَحٔسیَث  َه َوَحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  وا یَا َذلَٔک َرُسوَل اهَّللٔ َػل

ِبَلطُ  َٗ ُ اِلَحيََّة  َٔ ِْ ٌَ أََطسَّ الزَُّجَلئِن اِجتَٔضاّزا ثُهَّ اِسُتِظضَٔس َوَزَخَل صََذا ا َّی اهَّللُ  َرُسوَل اهَّللٔ َصَذا کَا اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ



 

 

َذا َٛ َّی  ََٓؼاَو َوَػل  ٌَ ا ـَ اَل َوأَِزَرَک َرَم َٗ الُوا بَلَی  َٗ َسُظ َسَيّة  ٌِ ََٜث َصَذا َب ِس َم َٗ َه أََلِيَص  َلِيطٔ َوَسلَّ ٕ فٔی  ًَ ًِ َسِحَسة َذا ٔم َٛ َو

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ الُوا بَلَی  َٗ َيةٔ  َنأئ َواِْلَِرٔق الشَّ ا بَيَِن الشَّ ُس ٔمنَّ ٌَ َنا بَِيَيُضَنا أَبِ َٓ  َلِيطٔ َوَسلََّه 

 انب رحم، ثیل نب دعس، انب اہد، دمحم نب اربامیہ یمیت، اب ہملس نب دبعارلنمح ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اکی اسھت رشمػ ابالسؾ وہےئ اؿ ںیم ےس دفر دراز العہق ےس دف صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اکی دفرسے ےس سبھ رک دجفدہج افر ابعدت ف رایتض رکات اھت ہی زایدہ ابعدت رکےن فاال ڑلایئ ںیم رشکی وہا ابآلرخ دیہش وہایگ 

ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک دفرسا اس ےک دعب اسؽ رھب کت زدنہ راہ رھپ ااقتنؽ رک ایگ رضحت ہحلط ریض اہلل اعت

ںیم تنج ےک درفازے ےک اپس ڑھکا وہں داتھکی وہں ہک ںیم اؿ دفونں ےک رقبی یہ وہں تنج ےک ادنر ےس اکی صخش الکن افر 

اےل وک ااجزت دی اؿ ںیم ےس دعب ںیم وفت وہےن فاےل وک )تنج ںیم داہلخ( یک ااجزت دی ھچک دری دعب رھپ الکن افر دیہش وہےن ف

تہب  رھپ ولٹ رک آای افر ےھجم ےنہک اگل فاسپ وہ اج ایھب اہمترا فتق ںیہن آای حبص وہیئ وت ںیم ےن ہی وخاب ولوگں وک انسای ولوگں وک اس ےس

ریہ ےہ ؟ احصہب ےن بجعت وہا روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ولعمؾ وہا افر امتؾ ہصق انسای وت رفامای ںیہمت سک ابت ےس ریحایگن وہ 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں ںیم الہپ صخش زایدہ تنحم ف رایتض رکات اھت رھپ دیہش یھب وہا افر )اس 

 لک راہ ےک ابفوجد( دفرسا تنج ںیم اس ےس ےلہپ دالخ وہا رفامای ایک دفرسا اس ےک دعب اکی ربس زدنہ ںیہن راہ ؟ احصہب ےن رعض ایک اب

رفامای اےس راضمؿ بیصن وہا وت اس ےن رفزے رےھک افر اسؽ رھب اےنت اےنت دجسے ےئک )امنزںی ادا ںیک( احصہب ےن رعض ایک ہی 

 ابت وت رضفر ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ وت اؿ دفونں ےک دروجں ںیم آامسؿ ف زنیم ےس افہلص ےہ

 ، انب اہد، دمحم نب اربامیہ یمیت، اب ہملس نب دبعارلنمح ہحلط نب دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب رحم، ثیل نب دعس :  رافی

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

  

 وخاوبں یک ریبعت اک ایبؿ :   ابب

 وخاب یک ریبعت

     807    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، ابوبرکہسیی، ابً سيریً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ًِ أَبٔی صُزَ  ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ًِ ابِ ًَ ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلُضَذیٔیُّ  ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َٗ َحسَّ اَل  َٗ َّی اهَّللُ  اَل یَِزَة  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ًٔ ی ِيُس ثََباْت فٔی السِّ َ٘ ِيَس اِل َ٘ ُظ اِلِٔلَّ َوأُحٔبُّ اِل  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أََِکَ

یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکبدہیل، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم وخاب ںیم )ےلگ ںیم( وطؼ وک ااھچ 

 افر )اپؤں ںیم( ڑیبی وک ااھچ اتھجمس وہں ویکہکن ہی دنی ںیم اثتب دقیم ےہ ںیہن اتھجمس

 یلع نب دمحم، فعیک، اوبرکبدہیل، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿونتفں  : ابب

 ال اہل اال اہلل ےنہک فاولں ےس اہھت رفانک

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ال اہل اال اہلل ےنہک فاولں ےس اہھت رفانک

     808    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، حٔؽ بً ُياث، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

ًِ أَبٔی َػ  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ َُٔيإث  ُِٔؽ بِ اؤیََة َوَح ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ الٕٔح 

 ٔ ات َٗ ُ ٌِ أ َه أُٔمزُِت أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًََؼُنوا ٔمىِّي زَٔمائَُضِه َرُسوُل اهَّللٔ َػل الُوَصا  َٗ إَٔذا  َٓ ولُوا ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  ُ٘ َّي َي َل اليَّاَض َحً

َّ َوَجلَّ  ًَز ًَلَی اهَّللٔ  َضا َوحَٔشابُُضِه  ِّ٘  َوأَِمَواَلُضِه إَٔلَّ بَٔح

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، صفح نب ایغث، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض ا



 

 

َ
َ
أ ِإلَة
َ
ُ ںیہک بج ل
َ
أ الِلّ
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
ُ ہہک ںیل  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ہی مکح ےہ ہک ولوگں ےس اتقؽ رکات روہں اہیں کت ہک فہ ل

َ
أ الِلّ
َ
ِإّل

 دبہل ںیم وہ )الثم دح ای صاصص( افر اؿ اک اسحب اہلل زع فلج وت اوہنں ےن اےنپ وخؿ افر امؽ ھجم ےس وفحمظ رک ےئل اال ہی ہک یسک ےک

 ےک رپسد ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، صفح نب ایغث، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ال اہل اال اہلل ےنہک فاولں ےس اہھت رفانک

     809    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًلی بً مشہز، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز لٔیُّ بِ

الُوا ََل إَٔلَط إَٔلَّ  َٗ َٓإَٔذا  ولُوا ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  ُ٘ َّي َي اتَٔل اليَّاَض َحً َٗ ُ ٌِ أ َه أُٔمزُِت أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًََؼ ًَ ُنوا ٔمىِّي زَٔمائَُضِه َوأَِمَواَلُضِه إَٔلَّ  اهَّللُ 

ًَلَی اهَّللٔ  َضا َوحَٔشابُُضِه  ِّ٘  بَٔح

وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ُ ےک اقلئ وہ اجںیئ ےگ وت ھجم  اراشد رفامای ےھجم مکح ےہ ہک ولوگں ےس اتقؽ رکفں اہیں
َ
أ الِّل
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
ُ ںیہک بج ل
َ
أ الِلّ
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
کت ہک فہ ل

 ےس اےنپ وخونں افر امولں وک وفحمظ رکا ںیل ےگ اال ہی ہک یسک صخش قح ےک وعض وہ افر اؿ اک اسحب اہلل زع فلج ےک رپسد ےہ

 ؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعوسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، ایب ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ال اہل اال اہلل ےنہک فاولں ےس اہھت رفانک

     810    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً برکسہیم، حاته بً ابی ػِيرہ، نٌناٌ بً ساله ًنزو بً حرضت اوض رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی  ثََيا َحاتُٔه بِ ِضیٔمُّ َحسَّ ًُ برَِکٕ الشَّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ اليُّ َحسَّ ًَ ٌَّ َػِٔيَرَة  ًٔ َسالٕٔه أَ ٌٔ بِ َنا ٌِ

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  وْز ًِٔيَس الئَّييِّ َػل ٌُ ُ٘ َّا َل اَل إٔى َٗ ٌَّ أَبَاُظ أَِوّسا أَِخبََرُظ  ًَ أَِوٕض أَِخبَرَُظ أَ ِنَزو بِ ىَا إٔذِ ًَ ُ
َلِيَيا َویَُذَکِّ ًَ ؽُّ  ُ٘ طٔ َوَسلََّه َوصَُو َي

اَل الئَّييُّ  َ٘ َٓ ُظ  َشارَّ َٓ َّی اهَّللُ أََتاُظ َرُجْل  ًَاُظ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َّی الزَُّجُل َز ا َوی َلنَّ َٓ ُتلُوُظ  ِٗ ا َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه اذَِصبُوا بٔطٔ  ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ٔ إ َٓ َدلُّوا َسبٔيَلُط  َٓ اَل اذَِصبُوا  َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  اَل َصِل َتِظَضُس أَ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ َّنَ ًَ َّي ى اتَٔل اليَّاَض َحً َٗ ُ ٌِ أ ا أُٔمزُِت أَ

ًَلَیَّ زَٔماُؤصُِه َوأَِمَوالُُضِه  لُوا َذلَٔک رَحَُو  ٌَ َٓ إَٔذا  َٓ ولُوا ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  ُ٘  َي

رفامےت ںیہ ہک مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رکبیمہس، احمت نب ایب ریغصہ، امعنؿ نب اسمل رمعف نب رضحت افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ فااعقت انس رےہ ےھت افر تحیصن رفام 

 رےہ ےھت ہک اکی رمد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رسوگیش یک آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای اےس ےل اجؤ افر لتق رک دف بج اس ےن تشپ ریھپی وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس الب رک وپاھچ ایک مت 

دف  وگایہ دےتی وہ ہک اہلل ےک العفہ وکیئ دوبعد ںیہن ؟ اس ےن اہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےل اجؤ ااکس راہتس وھچڑ

ُ ےک اقلئ وہ اجںیئ بج فہ ااسی رکںیل
َ
أ الِّل
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
 ےگ وت )ھچک ہن وہک( ویکہکن ےھجم ارم ےہ ہک ولوگں ےس اتقؽ رکفں اہیں کت ہک فہ ل

 ھجم رپ اؿ ےک وخؿ افر امؽ رحاؾ وہ اجںیئ ےگ

 رمعف نب رضحت افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رکبیمہس، احمت نب ایب ریغصہ، امعنؿ نب اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ال اہل اال اہلل ےنہک فاولں ےس اہھت رفانک

     811    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویسبً سٌيس، ًلی بً مشہز، ًاػه بً حرضت سنيم بً سنير :  راوی

 ٌَ ًِ ًِٔنَزا ًَ  ٔ نٔير ًٔ الشَّ َنِئم بِ ًِ الشُّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ٍُ َحسَّ ٔ اَل أَتَی ىَآ َٗ ًٔ اِلُحَؼئِن   بِ

ا َ٘ َٓ ٚٔ َوأَِػَحابُطُ  ًُ اِْلَِزَر اتٔلُوصُ بِ َٗ اَل اهَّللُ َو َٗ الُوا  َٗ َٜىٔي  اَل َما الَّٔذی أَصَِل َٗ الُوا بَلَی  َٗ اَل َما َصَلُِٜت  َٗ  ٌُ ِه لُوا َصَلَِٜت یَا ًِٔنَزا

 ًُ ی ٌَ السِّ َٓکَا ِيَياصُِه  َٔ َّي َن اَتِلَياصُِه َحً َٗ ِس  َٗ اَل  َٗ ًُ کُلُّطُ ِهَّلِل  ی ٌَ السِّ ٌَ ٓٔتَِيْة َویَُٜو َّي ََل َتُٜو ُ َحً ثُِتُِٜه  ک ٌِ ٔطئُِتِه َحسَّ ٔ لُّطُ ِهَّلِل إ

ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػ  َتُط ٔم ٌِ الُوا َوأَىَِت َسنٔ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُتطُ ٔم ٌِ اَل َحٔسیّثا َسنٔ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

 ًَ َّی اهَّللُ  ِه َطضِٔسُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ اَتلُوصُِه َن َٗ وصُِه  ُ٘ ا َل َلنَّ َٓ ٛٔيَن  ٔیَی اِلُنِْشٔ ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن إ َث َجِيّظا ٔم ٌَ ِس َب َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َو

لَ  َٓ ٛٔيَن بٔالزُِّمٔح  ًِ اِلُنِْشٔ ًَلَی َرُجٕل ٔم ًِ لُِحَنًٔي  َحَنَل َرُجْل ٔم َٓ ُضِه  َٓ َتا ِٛ َنَيُحوصُِه أَ َٓ اَل َٗٔتاَّل َطٔسیّسا  َٗ َُٔظَيُط  ا  أَِطَضُس  نَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  َتَی َرُسوَل اهَّللٔ َػل أ َٓ َتَلُط  َ٘ َٓ َيُط  ٌَ َل َٓ ِّی ُمِشلْٔه  ٔن ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ إ اَل َوَما أَ َٗ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َصَلُِٜت  َ٘ َٓ  

أَِخبََرُظ بٔالَّٔذی َػيَ  َٓ َت َمزَّّة أَِو َمزََّتئِن  ٌِ ًِ بَِلئطٔ الَّٔذی َػَي ًَ َت  ِ٘ َ٘ َضَلَّ َط َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َلُط َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍَ

ََل أَ  َٓ اَل  َٗ ِلبٔطٔ  َٗ ًَِلُه َما فٔی  ُت بَِلَيُط َلُِٜيُت أَ ِ٘ َ٘ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َلِو َط َٗ ِلبٔطٔ  َٗ لِٔنَت َما فٔی  ٌَ َه بٔطٔ َٓ بِٔلَت َما َتکَلَّ َٗ َوََل أَىَِت  ىَِت 

َلِه یَِلَبِث إَٔلَّ َئش  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِيطُ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ََٜت  َش َٓ اَل  َٗ ِلبٔطٔ  َٗ َلُه َما فٔی  ٌِ أَِػَبَح َت َٓ يَّاُظ  َٓ َس َٓ َّي َماَت  يّرا َحً

يَّاُظ ثُهَّ  َٓ َس َٓ ا ىََبَظُط  ًَُسوًّ لَّ  ٌَ الُوا َل َ٘ َٓ ٔ اِْلَِرٔق  لَّ  ًَلَی َهِضز ٌَ ِلَيا َل ُ٘ َٓ ٔ اِْلَِرٔق  ًَلَی َهِضز َٓأَِػَبَح  ُسوىَُط  أََمزِىَا ُِٔلَناىََيا یَِْحُ

 ٌِ ِيَياُظ فٔی َب َ٘ أَِل َٓ ٔ اِْلَِرٔق  ًَلَی َهِضز أَِػَبَح  َٓ ُٔٔشَيا  ِسَياُظ بٔأَِن يَّاُظ ثُهَّ رَحَ َٓ َس َٓ ُشوا  ٌَ ٌَ َن ثََيا اِلِِٔلَنا أب َحسَّ ٌَ ٔف تِٔلَک الظِّ

 ٌٔ اإِٔسَن َٗ ًٔ اِلُحَؼئِن  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ َنِئم  ًِ الشُّ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٕؽ اِْلَیِلٔیُّ َحسَّ ِٔ ًُ َح َثَيا َرُسوُل يُل بِ ٌَ َل َب

 ًِ ًَلَی َرُجٕل ٔم ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن  َحَنَل َرُجْل ٔم َٓ یَّٕة  َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی رَسٔ ًَ َّی اهَّللُ  ََٓذََکَ اِلَحٔسیَث َوَزاَز ٓٔيطٔ  اهَّللٔ َػل ٛٔيَن  اِلُنِْشٔ

ًِ صَُو َشٌّ  َبُل َم ِ٘ ٌَّ اِْلَِرَق َلَت ٔ اَل إ َٗ َه َو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  أُِخبَٔر الئَّييُّ َػل َٓ َيَبَذِتُط اِْلَِرُق  ٌِ یُزٔیَُِٜه َٓ ًَّ اهَّللَ أََحبَّ أَ ٜٔ  ٔمِيُط َوَل

َمٔة ََل إٔلَ  ٔويَه رُحِ ٌِ  َط إَٔلَّ اهَّللُ َت



 

 

من ط نب ریمس رفامےت ںیہ ہک انعف نب ارزؼ افر اؿ ےک اس؟یھ )رضحت رمعاؿ نب 
ص
وسدینب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص نب رضحت 

نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع( آےئ افر ےنہک ےگل آپ وت الہک وہ ےئگ رفامای ںیم الہک ںیہن وہا ےنہک ےگل ویکں ںیہن )مت الہک وہ ےئگ( ؟ 

ای ںیم ویکرکن الہک وہا ےنہک ےگل اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر افکر ےس اتقؽ رکےت روہ اہیں کت ہک ہنتف ابیق ہن رےہ افر بس دنی رفام

مت )اظنؾ( اہلل اک وہ اجےئ رفامای مہ ےن افکر ےس اتقؽ ایک اہیں کت ہک اںیہن متخ رک دای افر دنی )اظنؾ( بس اہلل اک )اقمئ( وہ ایگ ارگ 

ںیم ںیہمت اکی دحثی انسؤں وت ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین ےنہک ےگل آپ ےن ذبات وخد روسؽ یلص اہلل اچوہ وت 

ہیلع فآہل فملس ےس  ین ےہ ؟ رفامای یج اہں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ر یک رطػ رفاہن ایک بج اس رکشل اک افکر ےس اسانم وہا وت اوہنں ےن افکر ےک اسھت تہب گنج یک ابآلرخ افکر الہ االسؾ اک اکی رکشل افک

 ریمے اکی زعسی ےن اکی رشمک رمد رپ زینے ےس ہلمح ایک 

ے

)اھبگ ڑھکے وہےئ افر( اےنپ دنکےھ املسمونں یک رطػ رک دی 

ھََ

ْ

 

ص
َ
ُ ںیم املسمؿ وہات وہں نکیل ریمے زعسی ےن اےس زینہ امر بج اس ےن رشمک رپ اقوب اپایل وت رشمک ےنہک اگل أ

َ
أ الِلّ
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
ْؿ ل
َ
ذ ُ أ

رک لتق رک دای بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرضی وہیئ وت رعض رکےن اگل اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اکی ای دف رمہبت درایتف رفامای مت ےن ایک ایک اس ےن اسری ابت انسدی روسؽ یلص اہلل  ںیم وت ابتہ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن اس اک ٹیپ ریچ رک اس ےک دؽ یک احتل ویکں ہن ولعمؾ رکیل ؟ رعض رکےن اگل اے اہلل ےک روسؽ یلص 

ےک دؽ یک احتل ولعمؾ وہ اجیت ؟ رفامای رھپ اس یک زابین ابت یہ وبقؽ رک ےتیل  اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ںیم ااکس ٹیپ ریچات وت ایک ےھجم اس

ہکبج مت اس ےک دؽ یک ابت یسک رطح یھب ولعمؾ ہن رک  ےتک ےھت رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ںیم )ریما فہ زعسی( رم ایگ )اشدی دشت دناتم یک فہج ےس  فآہل فملس ےن اس ےک ابرے ںیم اخومیش ا رایر رفامیئ وھتڑی یہ دری

ومت آیئ وہ( مہ ےن اس وک دنف ایک وت حبص ےک فتق ایکس الش زنیم رپ )ربق ےس ابرہ یہ( ڑپی ؟یھ ولوگں ےن وساچ اشدی دنمش ےن ربق 

 رپ ڑپی ؟یھ مہ ےن وساچ اشدی ڑلوکں یک وھکد رک ہی رحتک یک رھپ اےس دنف ایک افر ڑلوکں وک اہک اوہنں ےن رہپہ دای حبص الش رھپ زنیم

 آا ھ گل یئگ )افر دنمش وک اس رحتک اک ومعق لم ایگ( مہ ےن رھپ دنف ایک افر وخد رہپہ دای حبص الش رھپ زنیم ےک افرپ ؟یھ ابآلرخ مہ ےن

ی ابر( یھب اےس الش اکی اھگیٹ ںیم ڈاؽ دی دفرسی رفاتی یھب ایس رطح ےہ اس ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک بج زنیم ےن )رسیت

 ابرہ ڈاؽ دای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زنیم وت اس ےس ربے آدیم وک یھب

ُ یک   داھکان اچےتہ ںیہ
َ
أ الِلّ
َ
 ِإّل
َ
أ ِإلَة
َ
 وبقؽ رک یتیل ےہ نکیل اہلل اعتیل ںیہمت ل

من ط نب ریمسوسدینب دیعس، یلع :  رافی
ص
  نب رہسم، اعمص نب رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الہ اامیؿ ےک وخؿ افر امؽ یک رحتم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ ےک وخؿ افر امؽ یک رحتم

     812    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ًيسٰي بً یوىص، اًنع، ابوػالح ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َرُسوُل اهَّللَٔحسَّ َٗ اَل  َّی َٗ  َػل

َو ال ٌَّ أرَِحَ ٔ َو اِْلَیَّاؤ َیِوُمُِٜه َصَذا أَََل َوإ ٌَّ أرَِحَ ٔ َٔ أَََل إ ٔة اِلَوَزا َه فٔی َححَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َو اِلَبَلسٔ اهَّللُ  ٌَّ أرَِحَ ٔ ِه َصَذا أَََل َوإ ُٛ ُضورٔ َطِضزُ ظُّ

 ًَ ٌَّ زَٔمائَُِٜه َوأَِمَواَلُِٜه  ٔ ِه َصَذا أَََل َوإ ُٛ ُت بََلُس ِِ ِه َصَذا أَََل َصِل بَلَّ ُٛ ِه َصَذا فٔی بََلٔس ُٛ ٔ َمٔة یَِؤمُِٜه َصَذا فٔی َطِضز ُْحِ َٛ اْو  َلِيُِٜه رَحَ

اَل اللَُّضهَّ اِطَضِس  َٗ ِه  ٌَ الُوا َن َٗ 

 فآہل فملس ےن اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع

ۃجح اولداع ےک ومعق رپ رفامای  رر ےس ونس بس ےس زایدہ رحتم فاال آج اک دؿ ےہ ونس بس ےس زایدہ رحتم فاال ہنیہم ہی ہنیہم ےہ 

بس ےس زایدہ رحتم فاال رہش ہی )ہکم( ےہ  رر ےس ونس اہمترے )املسمونں ےک( وخؿ افر اوماؽ اہمترے افرپ ایس رطح رحاؾ 

  دؿ یک اس امہ افر اس رہش ںیم رحتم ئاتؤ ایک ںیم ےن اچنہپ دای بس ےن رعض ایک یج اہں رفامای اہلل وگاہ رانہںیہ ےسیج آج ےک

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ ےک وخؿ افر امؽ یک رحتم
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ابوٗاسه بً ابی ؿنزہ، نرص بً محنس بً سلامیٌ خنصي، ًبساهَّلل بً ابی ٗيص نرصی، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي  :  راوی

 ًيہ اهَّلل تٌایٰی 

ثَيَ  ثََيا أَبٔی َحسَّ ٌَ اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ ًٔ ُسَلامِیَ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َؿِنَزَة َنرِصُ بِ أسٔه بِ َ٘ ثََيا أَبُو اِل یُّ َحسَّ ِيٕص اليَّرِصٔ َٗ ًُ أَبٔی  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ا 

َّی  اَل َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ًُ ًَُنَز  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  وُل َما أَكَِيَبٔک َوأَكَِيَب رٔیَحٔک َحسَّ ُ٘ َبةٔ َوَي ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل َه یَُلو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اهَّللُ 

َم  ًَِوُه ًِٔيَس اهَّللٔ رُحِ ًٔ أَ َمُة اِلُنِؤٔم ٔ َلُْحِ ٕس بَٔئسظ ُص ُمَحنَّ ِٔ َمَتٔک َوالَّٔذی َن ًَِوَه رُحِ ًَِوَنٔک َوأَ ٌِ َما أَ ّة ٔمِئک َمالٔطٔ َوَزٔمطٔ َوأَ

 ًَّ بٔطٔ إَٔلَّ َخيِّراىَُو 

ی، دبعاہلل نب ایب ،سی رصنی، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

مض

 

چ

اوباقمس نب ایب رمضہ، رصن نب دمحم نب امیلسؿ 

ام رےہ ےھت وت ایک دمعہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک اک وطاػ رفام رےہ ےھت افر رف

ےہ افر ریتی وخوبش سک دقر دمعہ ےہ وت انتک میظع ےہ افر ریتی رحتم ینتک میظع ےہ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم دمحم یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ومنم یک رحتم اےکس امؽ ف اجؿ یک رحتم اہلل ےک زندکی ریتی رحتم ےس میظع رت ےہ افر ومنم 

 اسھت دبامگین یھب ایس رطح رحاؾ ےہ ںیمہ مکح ےہ ہک ومنم ےک اسھت ااھچ امگؿ رکںی ےک

ی، دبعاہلل نب ایب ،سی رصنی، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مض

 

چ

 اوباقمس نب ایب رمضہ، رصن نب دمحم نب امیلسؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ ےک وخؿ افر امؽ یک رحتم
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یز، برک بً ًبسالوہاب، ًبساهَّلل بً ىآٍ، یوىص بً یحٌٰي ، زاؤز بً ٗيص، ابوسٌيس مویٰی ًبساهَّلل بً ًامز بً َک :  راوی



 

 

 حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ َزاُوزَ  ًَ ا  ٌّ ًُ یَِحٌَي َجنٔي ٍٕ َویُوىُُص بِ ٔ ًُ ىَآ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ِبٔس اِلَوصَّأب َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا برَِکُ بِ ٌٔيٕس َمِویَی  َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ بِ

ًِ أَبٔی  ًَ  ٕ یِز ًٔ َُکَ ٔ بِ ًَأمز  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ اْو َزُمطُ ًَ ًَلَی اِلُنِشلٔٔه رَحَ اَل کُلُّ اِلُنِشلٔٔه  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل صَُزیَِزَة أَ

ُؿطُ   َوَمالُُط َورٔعِ

رہریہ ریض اہلل رکب نب دبعاولاہب، دبعاہلل نب انعف، ویسن نب ٰییحی ، داؤد نب ،سی، اوبدیعس ومٰیل دبعاہلل نب اعرم نب رکسی، رضحت اوب

اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےہ رہ املسمؿ یک اجؿ امؽ افر زعت دفرسے املسمؿ رپ 

 ( رحاؾ ےہ )افر اس ےک ےئل اقلب ارتحاؾ ےہ

 ومٰیل دبعاہلل نب اعرم نب رکسی، رضحت اوبرہریہ رکب نب دبعاولاہب، دبعاہلل نب انعف، ویسن نب ٰییحی ، داؤد نب ،سی، اوبدیعس :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 الہ اامیؿ ےک وخؿ افر امؽ یک رحتم

     815    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنسبً ًنزو بً رسح مرصی، ًبساهَّلل بً وہب، ابی ہانی، ًنزو بً مالک جييي، حرضت ٓـالہ بً ًبيس رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی َصاىٕٔئ  ًَ ًُ َوصِٕب  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  یُّ َحسَّ حٔ اِلنرِٔصٔ ِ ًٔ الرسَّ ًَِنزٔو بِ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ اَلَة  َحسَّ ـَ َٓ  ٌَّ َ ًٔ َمالٕٔک اِلَحِئييِّ أ ِنزٔو بِ ًَ

ًَلَی أَمِ  ًِ أَٔمَيطُ اليَّاُض  ًُ َم اَل اِلُنِؤٔم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ثَُط أَ ًَ ًُبَِيٕس َحسَّ ًِ بِ ُٔٔشضِٔه َواِلُنَضأجزُ َم َوالٔضِٔه َوأَِن

ىُوَب   َصَحَز اِلَدَلایَا َوالذُّ



 

 

نب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ایب اہین، رمعف نب امکل  ،یب، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ادمح

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم وت فیہ ےہ سج ےس ولوگں یک اجںین افر اوماؽ انم ںیم رںیہ افر اہمرج فیہ ےہ وج 

 ں وک وھچڑ دےانگوہں افر رباویئ

 ادمحنب رمعف نب رسح رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ایب اہین، رمعف نب امکل  ،یب، رضحت اضفہل نب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولٹ امر یک اممتعن

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

 ولٹ امر یک اممتعن

     816    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، محنس بً مثىي، ابوًاػه ابً جزیخ ، ابً زبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  اََل َحسَّ َٗ َّي  ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ًُ ُجَزیِٕخ  ثََيا ابِ ًَأػٕه َحسَّ ا أَبُو 

َلِيَص ٔميَّا َٓ ًِ اىَِتَضَب ىُِضَبّة َمِظُضوَرّة  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  اهَّللٔ 

، انب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحمنب اشبر، دمحم نب ینثم، اوباعمص انب رججی

 فملس ےن اراشد رفامای وج العہین ولٹ امرات رھپے فہ مہ )املسمونں( ںیم ےس ںیہن

 دمحمنب اشبر، دمحم نب ینثم، اوباعمص انب رججی ، انب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ولٹ امر یک اممتعن

     817    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حنً بً حارث بً ہظاو، حرضت ابوہزیزہ رضي ًيسٰي بً حناز، ليث بً سٌس، ً٘يل ابً طہاب، ابوبرک بً ًبسالز :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

بِ  ًَ  ًٔ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ِيٕل  َ٘ ًُ ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ازٕ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ًٔ َحسَّ ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًٔ بِ سٔ الزَِّحَن

ٌَّ َرُس  ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ  ٕ ُب اِلَدنِ صَٔظاو ًْ َوََل َيِْشَ اَل ََل یَزِنٔی الزَّانٔی حٔيَن یَزِنٔی َوصَُو ُمِؤٔم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َز حٔيَن وَل اهَّللٔ َػل

 ٍُ َٓ ًْ َوََل یَِيَتضُٔب ىُِضَبّة َیزِ ُٚ َوصَُو ُمِؤٔم ُٚ حٔيَن َيرِسٔ ارٔ ُٚ الشَّ ًْ َوََل َيرِسٔ بَُضا َوصَُو ُمِؤٔم اليَّاُض إَٔلِيطٔ أَبَِؼاَرصُِه حٔيَن َيِْشَ

 ًْ  َیِيَتضٔبَُضا َوصَُو ُمِؤٔم

ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس، لیقع انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہ ومنم وہ رک زان ںیہن رکات افر رشاب ےنیپ فاال ومنم رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج زاین زان رکات ےہ ف

وہ رک رشاب ںیہن اتیپ افر وچر ومنم وہےن یک احتل ںیم وچری ںیہن رکات افر ولٹ امر رکےن فاال ولٹ امر ںیہن رکات ہک ولگ اینپ 

 اگنںیہ اس رطػ ااھٹ رےہ وہں اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ

لیقع انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس،  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ولٹ امر یک اممتعن

     818    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 حنيسبً مشٌسہ، یزیس بً زریٍ، حنيس، حشً، حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٌَ ًِ ًِٔنَزا ًَ  ًُ ثََيا اِلَحَش ثََيا حَُنِيْس َحسَّ ٍٕ َحسَّ ًُ ُزَریِ ثََيا َیزٔیُس بِ َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ ٌَّ َر َحسَّ ًٔ اِلُحَؼئِن أَ ُسوَل اهَّللٔ بِ

َلِيَص ٔميَّا َٓ ًِ اىَِتَضَب ىُِضَبّة  اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

دیمحنب دعسمہ، سیدی نب زرعی، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای وج ڈاہک ڈاےل فہ مہ ںیم ےس ںیہن

 دیمحنب دعسمہ، سیدی نب زرعی، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ولٹ امر یک اممتعن

     819    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواَلحوؾ، سناک، حرضت ثٌلبہ بً حٜه رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل أَ  َٗ َٜٔه  ًٔ اِلَح َلَبَة بِ ٌِ ًِ َث ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُسوِّ َحسَّ ٌَ اىَِتَضبَِياصَا  َػبَِيا ََُيّنا لِٔل َٓ

 َٗ َئِت ثُهَّ  ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ أََمَز بَٔضا  َٓ ُسورٔ  ُ٘ َه بٔاِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َنزَّ الئَّييُّ َػل َٓ ُُٗسوَرىَا  َيَؼبَِيا  ٌَّ اليُِّضَبَة ََل َتٔحلُّ َٓ ٔ  اَل إ

امےت ںیہ ہک وہےن دنمش یک رکبایں ڑکپ ںیل مہ ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، رضحت ہبلعث نب مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

)میسقت ےس لبق یہ( اںیہن ولٹ رک اینپ اہڈنایں ڑچاہدںی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اہڈنویں ےک اپس ےس زگرے وت ارم رفامای 

 انچہچن بس اٹل دی ںیئگ رھپ رفامای ولٹ اجزئ ںیہن

 ک، رضحت ہبلعث نب مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

     820    حسیث                               سووجلس   :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ًيسٰي بً یوىص ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًِ ابِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًٔيَسي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ

رِفْ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتالُُط  ُُٓشو َه ٔسَباُب اِلُنِشلٔٔه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن ، اشمع، ،قیق، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ( چ قسف ےہ افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ )رشبہکیط الب فہج رشیع وہ رشیع فہج وت اجزئ ےہ الثم اغبفترفامای املسمؿ ےس اگیل ولگ

 اشہؾ نب امعر، ٰیسیع نب ویسن ، اشمع، ،قیق، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

     821    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً حشً اسسی، ابوہَلل، ابً سيریً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  َ َحسَّ ًِ أ ًَ  ًَ ًٔ ٔسيرٔی ًِ ابِ ًَ ثََيا أَبُو صََٔلٕل  ًٔ اِْلَِسٔسیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَش ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ًِ رِکٔ بِ ًَ بٔی صَُزیَِزَة 



 

 

رِفْ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتالُطُ  ُُٓشو اَل ٔسَباُب اِلُنِشلٔٔه  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ   الئَّييِّ َػل

 ہبیش، دمحمنب نسح ادسی، اوبالہؽ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل اوبرکب نب ایب

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف ےہ افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب نسح ادسی، اوبالہؽ، انب ریسنی، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

     822    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً محنس، وٛيٍ، شیک، ابی اسحٙ، محنسبً سٌس، حرضت سٌس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی  :  راوی

ٕس  ٌِ ًِ َس ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  رِفْ اهَّللُ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتالُُط  ُُٓشو  َه ٔسَباُب اِلُنِشلٔٔه 

یلع نب دمحم، فعیک، رشکی، ایب ااحسؼ ، دمحمنب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای املسمؿ ےس اگیل ولگچ قسف ےہ افر اس ےس اتقؽ رفک ےہ

 رشکی، ایب ا،قح، دمحمنب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب دمحم، فعیک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاان رشفع رکدف



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاان رشفع رکدف

     823    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوزرًہ بً ًنزو بً جزیز،  محنسبً بظار، محنسبً جٌرف، ًبسالزحنً بً مہسی، طٌبہ، ًلی بً مسرک، :  راوی

 حرضت جزیز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا ُط  اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِضسٔٓیٕ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن رَفٕ َو ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُمِسرٕٔک َحسَّ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ

ًَةَ  ُت أَبَا ُزِر ٌِ اَل َسنٔ َه  َٗ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًَ ُث  ٕ یَُحسِّ ًٔ َجزٔیز ًَِنزٔو بِ  ًَ اَل فٔی َححَّةٔ بِ َٗ

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ُِٜه رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ اَل ََل َتزِٔج َ٘ َٓ َٔ اِستَِئؼِت اليَّاَض   اِلَوَزا

نب اشبر، دمحمنب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل دمحم

 اولداع ےک ومعق رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں وک اخومش رکاؤ رھپ رفامای ریمے 

 

ة
ج 
چ
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاان رشفع رک دفدعب اکرف ہن وہ اجان

دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت رجری نب دبعاہلل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاان رشفع رکدف

     824    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نس، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًبسالزحنً بً ابزاہيه ، وليس بً مشله، ًنز بً مح :  راوی



 

 

ًِ أَ  ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًُ ُمِشلٕٔه أَِخبََرنٔی ًَُنزُ بِ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ًَ بٔيطٔ 

اَل َویَِحُٜ  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٕف َػل ٌِ اَب َب َٗ ُِٜه رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َيرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ  ِه أَِو َویَِلُِٜه ََل َتزِٔج

دبعارلنمح نب اربامیہ ، فدیل نب ملسم، رمع نب دمحم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاےن وگلیلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انداون ریمے 

 دبعارلنمح نب اربامیہ ، فدیل نب ملسم، رمع نب دمحم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ہک ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین اڑاان رشفع رکدفر

     825    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٰی ًيہمحنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً بْش، اسناًيل، ٗيص، حرضت ػيابح احنسي رضي اهَّلل تٌای :  راوی

ٌٔيلُ  ثََيا إِٔسَن اََل َحسَّ َٗ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا أَبٔی َوُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َيابٔٔح اِْلَِحَنٔسيِّ  َحسَّ ًِ الؼُّ ًَ ِيٕص  َٗ  ًِ ًَ

 َ ََ ِّی  ٔن َه أَََل إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  سٔیَٗ ٌِ ًَّ َب لُ تِّ َ٘ ََل َت َٓ ِّی ُمکَاثْٔز بُِٜٔه اِْلَُمَه  ٔن ًَلَی اِلَحِؤق َوإ  كُُِٜه 

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

مس
چ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع، ،سی، رضحت انصحب ا

 اہمترا ک ش  ہمی وہں افر اہمتری رثکت رپ دفرسی اوتمں ےک اقمہلب ںیم رخف رکفں اگ فملس ےن رفامای  رر ےس ونس ںیم وحض )وکرث( رپ

 اس ےئل ریمے دعب رہزگ )یسک املسمؿ وک البفہج رشیع( لتق ہن رکان

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مس
چ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع، ،سی، رضحت انصحب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امتؾ الہ االسؾ اہلل اعتیل ےک ذےم ) انپہ( ںیم ںیہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 امتؾ الہ االسؾ اہلل اعتیل ےک ذےم ) انپہ( ںیم ںیہ

     826    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًنز بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي، احنسبً خالس ذہيي، ًبسالٌيزیز بً ابی سلنہ ماجظوٌ،  :  راوی

 ًبسالواحس بً ابی ًوٌ، سٌس بً ابزاہيه، ًابص ینانی ، سيسىا حرضت ابوبرک ػسیٙ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًٔ ز ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًُ َحسَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًُ َخالٕٔس اِلَوصِٔييُّ َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ یَيإر اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ

نٔیِّ  ًِ َحابٕٔص اِلامَیَ ًَ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ  ٌٕ ِو ًَ ًٔ أَبٔی  ًَِبٔس اِلَواحٔسٔ بِ  ًِ ًَ  ٌُ ٙٔ أَبٔی َسَلَنَة اِلَنأجُظو ی سِّ ًِ أَبٔی برَِکٕ الؼِّ ًَ اَل    َٗ

وا اهَّللَ  َََٓل تُِدرٔفُ ٔة اهَّللٔ  ُضَو فٔی ذٔمَّ َٓ ِبَح  َّی الؼُّ ًِ َػل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َتَلُط كََلَبُط اهَّللُ َٗ َٗ  ًِ َن َٓ  ٔ ًَِضٔسظ  فٔی 

ًَلَی َوِجضٔطٔ  َّي یَُٜبَُّط فٔی اليَّارٔ   َحً

 نب دانیریصمح، ادمحنب اخدل ذ،یب، دبعایزیعسی نب ایب ہملس امنوشؿ، دبعاولادح نب ایب وعؿ، دعس نب رمع نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک

حبص  اربامیہ، اعصب امیین ، دیسان رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج امنز

 ےہ ذہلا اہلل ےک ذہم تم وتڑف )اس وک تم اتسؤ( وج اےسی صخش وک لتق رکے اہلل اعتیل اےس اولا رک ادا رکے فہ اہلل ےک ذہم )انپہ( ںیم

 افدنےھ ہنم دفزخ ںیم ڈاںیل ےگ

رمع نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، ادمحنب اخدل ذ،یب، دبعایزیعسی نب ایب ہملس امنوشؿ، دبعاولادح نب ایب وعؿ،  :  رافی

 ، اعصب امیین ، دیسان رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدعس نب اربامیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امتؾ الہ االسؾ اہلل اعتیل ےک ذےم ) انپہ( ںیم ںیہ

     827    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، روح بً ًبازہ، اطٌث، حشً، حرضت سنزہ بً جيسب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ ُجيِ  ًِ َسُنَزَة بِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ُث  ٌَ ثََيا أَِط ًُ ًَُباَزَة َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ الئَّييِّ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ َسٕب  َػل

زَّ َوَجلَّ  ًَ ةٔ اهَّللٔ  ُضَو فٔی ذٔمَّ َٓ ِبَح  َّی الؼُّ ًِ َػل اَل َم َٗ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه 

دمحمنب اشبر، رفح نب ابعدہ، اثعش، نسح، رضحت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہلل ےک ذہم )انپہ( ںیم ےہفملس ےن رفامای وج امنز حبص ادا رکے فہ 

 دمحمنب اشبر، رفح نب ابعدہ، اثعش، نسح، رضحت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انپہ( ںیم ںیہامتؾ الہ االسؾ اہلل اعتیل ےک ذےم ) 

     828    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، حنازبً سلنہ، ابومہزو یزیس بً سٔياٌ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ  ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ٌَ َسنٔ َيا ِٔ ًُ ُس ثََيا أَبُو اِلُنَضزِّؤ َیزٔیُس بِ ًُ َسَلَنَة َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ

ًَزَّ َوَجلَّ مٔ  ًَلَی اهَّللٔ  ُو  ًُ أََِکَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِؤٔم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ َٜتٔطٔ صَُزیَِزَة َي ٔ ٔف َمََلئ ٌِ  ًِ َب

 ؾ سیدی نب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اشہؾ نب امع

 

 
ر، فدیل نب ملسم، امحدنب ہملس، اوبم

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم اہلل ےک زندکی ضعب رفوتشں ےس سبھ رک القئ ازعاز افر رتحمؾ ےہ



 

 

 ؾ سیدی نب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، امحدنب ہملس، ا :  رافی

 

 
 وبم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بصعت رکےن اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بصعت رکےن اک ایبؿ

     829    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بْش بً ہَلل ػواٖ، ًبسالوارث بً سٌيس، ایوب، ُيَلٌ بً جزیز، زیاز بً ریاح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 ًٔ ٌَ بِ ًِ َُِيََل ًَ ثََيا أَیُّوُب  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ِبُس اِلَوارٔٔث بِ ًَ ثََيا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ًُ صََٔلٕل الؼَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٕ َحسَّ ًِ َجزٔیز ًَ ًٔ رٔیَإح  ًِ زٔیَازٔ بِ ًَ

ٕة یَِسًُو يَّ اَتَل َتِحَت َرایَٕة ًٔنِّ َٗ  ًِ َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٕة  أَبٔی صَُزیَِزَة  َؼبٔيَّ ٌَ ٔ ُب ل ـَ ِِ ٕة أَِو َي ًََؼبٔيَّ ٔیَی  إ

ْة  ِ٘ٔتَلُتُط َجاصٔلٔيَّ َٓ 

نب دیعس، اویب، الیغؿ نب رجری، زاید نب رایح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ  رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث

ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ادناھ ددنھ ڈنھجے ےلت وہ رک ڑلے افر تیبصع یک رطػ البات وہ ای تیبصع یک فہج ےس 

 ومت( ےہہ ہ ںیم آات وہ وت اس اک امرا اجان اجتیلہ )یک 

 رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، اویب، الیغؿ نب رجری، زاید نب رایح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ونتفں :   ابب



 

 

 بصعت رکےن اک ایبؿ

     830    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، زیاز بً ربيٍ یحنسی، ًباز بً ٛثير طامی، حرضت ٓشيلہ :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ  ًٔ ٔ بِ ًَبَّاز  ًِ ًَ ٍٔ اِلُيِحنٔٔسیُّ  ًُ الزَّبٔي ثََيا زٔیَازُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اُل َلَضا َحسَّ َ٘ ٕ ٔمِيُضِه ُي ًِ اِمَزأَة ًَ امٔیِّ  الظَّ

ِلُت َیا َرُسوَل اهَّللٔ  ُ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  وُل َسأَِلُت الئَّييَّ َػل ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ٌِ یُحٔبَّ الزَُّجُل َُٓشِيَلُة  ٔة أَ َؼبٔيَّ ٌَ ًَ اِل أَٔم

ًِ الِ  ًِ ٔم ٜٔ اَل ََل َوَل َٗ ِوَمُط  ِلٔه َٗ ًَلَی الوُّ ِوَمُط  َٗ ٌٔيَن الزَُّجُل  ٌِ يُ ٔة أَ َؼبٔيَّ ٌَ 

ت لہ رفامیت ںیہ ںیم ےن اےنپ فادل وک ہی رفامےت انس ہک ںیم ےن 
ش
ف
مذ ی، ابعد نب ریثک اشیم، رضحت 

ح
ن 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زاید نب رعیب 

 فآہل فملس ایک ہی یھب بصعت ےہ ہک آدیم اینپ وقؾ ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع

 تبحم رکے ؟ رفامای ںیہن ہی بصعت ںیہن ہکلب بصعت ہی ےہ ہک آدیم )انقح افر( ملظ ںیم یھب اینپ وقؾ اک اسھت دے

ت لہ :  رافی
ش
ف
مذ ی، ابعد نب ریثک اشیم، رضحت 

ح
ن 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زاید نب رعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ( وساد امظع )ےک اسھت رانہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ( وساد امظع )ےک اسھت رانہ

     831    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہ سَلمی، ابوخلٕ اًنع، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليس بً مشله، مٌاٌ بً رٓاً :  راوی

 ًيہ



 

 

َة ال ًَ ا َٓ ًُ رٔ ٌُ بِ ا ٌَ ثََيا ُم ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٕٕ َحسَّ ثَىٔي أَبُو َخَل ََلمٔیُّ َحسَّ شَّ

ًَ َمالٕٔک  ُت أَىََص بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِیَم  َ ًَلَی  اِْل  ٍُ ًٔي ََل َتِحَتنٔ ٌَّ أُمَّ ٔ وُل إ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َي

ًَِؤه  َ ٔ اِْل َواز َلِيُِٜه بٔالشَّ ٌَ َٓ ا  ّٓ إَٔذا َرأَیُِتِه اِختََٔل َٓ  َؿََلَلٕة 

شمع، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اعمؿ نب رافہع السیم، اوبفلخ ا

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس الب ہبش ریمی اتم رمگایہ رپ عمتجم )قفتم( ہن وہیگ بج مت االتخػ د۔ںوھ وت وساد

 امظع )رقآؿ ف تنس رپ لمع ریپا( اک اسھت دف

 نب ملسم، اعمؿ نب رافہع السیم، اوبفلخ اشمع، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     832    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی محنس، ابومٌاویہ ، اًنع، رجاء انؼاری، ًبساهَّلل بً طساز بً ہاز، حرضت  :  راوی

 مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

اََل  َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ َرَجإئ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم َحسَّ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َػل َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ  ٔ ًٔ اِلَضاز ٔ بِ از ًٔ َطسَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ َٓأَكَاَل ٓٔيَضا ًَ َه َیِوّما َػََلّة  لَّ

ا انِ  َلنَّ ِّی َػلَِّيُت َػََلَة َرَُِبٕة َوَرصِبَ َٓ ٔن اَل إ َٗ ََلَة  الُوا َیا َرُسوَل اهَّللٔ أَكَِلَت اِلَيِوَو الؼَّ َٗ ُِٗلَيا أَِو   َٖ زَّ َوَجلَّ رَصَ ًَ ٕة َسأَِلُت اهَّلَل 

ٌِ ََل ُيَشلِّ  ًَلَیَّ َواحَٔسّة َسأَِلُتطُ أَ ًَِلانٔی اثَِيَتئِن َوَرزَّ  َ أ َٓ ًٔي ثَََلثّا  ٌِ ََل ْٔلُمَّ َ ًَِلاىٔيَضا َوَسأَِلُتُط أ َ أ َٓ َُيِرٔصِٔه   ًِ ا ٔم ًَُسوًّ َلِيضِٔه  ًَ َم 



 

 

ًَلَیَّ  زََّصا  َ ََ َل بَأَِسُضِه بَِيَيُضِه  ٌَ ٌِ ََل َیِح ًَِلاىٔيَضا َوَسأَِلُتطُ أَ َ أ َٓ ا  ّٗ َُٜضِه ََغَ ٔ  یُِضل

اہلل نب دشاد نب اہد، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، یلع دمحم، اوباعمفہی ، اشمع، راجء ااصنری، دبع

رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز وطلی امنز ڑپاھیئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت احصہب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آج وطلی امنز یک رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 افر رفامای ںیم رتبغ افر ڈر یک امنز ادا یک اہلل زع فلج ےس اینپ اتم ےک قح ںیم نیت زیچںی امںیگن دف وت ےھجم اہلل اعتیل ےن اطع رفام دںی

یل ےن ہی اطع رفام دی افر ںیم ےن اہلل اعتیل ےس ہی اماگن رسیتی ریھپ دی ںیم ےن اہلل ےس اماگن ہک بس رپ وکیئ ریغ دنمش طلسم ہن وہ اہلل اعت

اعتیل  ہک ریمی اتم ڈفب رک الہک ہن وہ اہلل اعتیل ےن ہی یھب ےھجم اطع رفام دی افر ںیم ےن اہلل اعتیل ےس اماگن ہک ہی آسپ ںیم ہن ڑلںی اہلل

 ےن ریمی ہی ابت )داع( ریھپ دی

، اوباعمفہی ، اشمع، راجء ااصنری، دبعاہلل نب دشاد نب اہد، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، یلع دمحم :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     833    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، محنس بً طٌيب بً طابور، سٌيسبً بظير، ٗتازہ، ابوَٗلبہ، ًبساهَّلل بً زیس، ابواسناء، رسول  :  راوی

 ػلی اهَّلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ثَُضِه  َّطُ َحسَّ َتاَزَة أَى َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َبٔظير ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًٔ َطابُوَر َحسَّ ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ُس بِ ُمَحنَّ

ٌَ َمِویَی َرُسؤل اهَّللٔ َػ  ًِ ثَِوبَا ًَ ًِ أَبٔی أَِسَناَئ الزََّحٔييِّ  ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ ََٗٔلبََة اِلَحزِمٔیِّ  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ ل َه أَ َلِيطٔ َوَسلَّ

َٜيِ  ًِٔليُت اِل ُ ارٔبََضا َوأ َِ َضا َوَم َٗ َّي َرأَیُِت َمَظارٔ اَل ُزؤیَِت یٔی اِْلَِرُق َحً َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًٔ اِْلَِػرَفَ أَِو اِْلَِحَنزَ َػل زَیِ



 

 

 ٔ َة َوٗٔيَل ی َـّ ٔٔ َصَب َواِل ىٔي الذَّ ٌِ ًَلَی َواِْلَبَِيَف َي ٌِ ََل يَُشلَِّم  َّ َوَجلَّ ثَََلثّا أَ ًَز ِّی َسأَِلُت اهَّلَل  ٔن ٔیَی َحِيُث ُزؤَی َلَک َوإ ََٜک إ ٌَّ ُمِل ٔ ی إ

َُّط ٗٔي ٕف َوإٔى ٌِ ُضِه بَأَِض َب ـَ ٌِ َٙ َب ا َویُٔذی ٌّ ٌِ ََل َیِلبَٔشُضِه ٔطَي ّة َوأَ ًَامَّ َُٜضِه بٔطٔ  ٔ ُيِضل َٓ ا  ًّ ًٔي ُجو َٗ أُمَّ ََل َمَززَّ َل یٔی إَٔذا  َٓ اّئ  ـَ َٗ ِيُت  ـَ

َلارَٔصا  ِٗ ًِ بَيَِن أَ َلِيضِٔه ٔم ًَ  ٍَ ًِ أَِجَن َُٜضِه ٓٔيطٔ َوَل ٔ ُيِضل َٓ ا  ًّ تَٔک ُجو ًَلَی أُمَّ ًِ أَُسلَِّم  ِّی َل ٔن ُتَل َلُط َوإ ِ٘ ا َوَي ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ ىَٔي َب ِٔ َّي ُي َحً

 ًٔ ُٕ فٔی أُمَّ ِي ٍَ الشَّ ا َوإٔذَا ُؤؿ ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ لِّيَن َب ـٔ ّة ُم ًٔي أَئٔنَّ ًَلَی أُمَّ  ُٖ ا أََتَدوَّ ٌَّ ٔمنَّ ٔ ٔ اِلَ٘ٔياَمةٔ َوإ ٔیَی یَِوو ِيُضِه إ ًَ  ٍَ َٓ ًِ یُزِ َل َٓ ي 

ٌَّ بَيَِن یََسِی  ٔ ٛٔيَن َوإ ًٔي بٔاِلُنِْشٔ ًِ أُمَّ َبائُٔل ٔم َٗ  ُٙ ٌَ َوَسَتِلَح ًٔي اِْلَِوثَا ًِ أُمَّ َبائُٔل ٔم َٗ بُُس  ٌِ ٔة َزجَّ  َوَسَت ًَ ا ابٔيَن الشَّ ذَّ َٛ الٔيَن 

 ًَ ِّٙ َمِيُؼورٔی ًَلَی اِلَح ًٔي  ًِ أُمَّ ْة ٔم َٔ ٔ ًِ َتزَاَل كَائ َُّط ىَٔييٌّ َوَل ُضِه یَزًُُِه أَى ًِ ثَََلثٔيَن کُلُّ یّبا ٔم ِتَٔی َْقٔ َّي َیأ ُضِه َحً َٔ ًِ َخاَل صُِه َم  ََل َيرُضُّ

 َ ََ ا  ًٔ َلنَّ اَل أَبُو اِلَحَش َٗ زَّ َوَجلَّ  ًَ اَل َما أَصَِوَلطُ أَِمزُ اهَّللٔ  َٗ ًِ َصَذا اِلَحٔسیٔث  ًَِبٔس اهَّللٔ ٔم  َْ أَبُو 

آزاد اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش نب اشوبر، دیعسنب ریشب، اتقدہ، اوبالقہب، دبعاہلل نب زدی، اوباامسء، روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زنیم ریمے ےئل رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ٹیمس دی یئگ اہیں کت ہک ںیم ےن زنیم ےک رشمؼ ف رغمب وک دھکی ایل افر ےھجم دفونں زخاےن )ای رسخ( افر دیفس ینعی وسان افر اچدنی 

 ےئگ )رفؾ اک ہکس وسےن اک افر اریاؿ اک اچدنی اک وہات اھت( افر ےھجم اہک ایگ

ے

 ہک اہمتری )اتم یک( تنطلس فیہ کت وہیگ اہجں کت دی 

اہمترے ےئل زنیم یٹیمس یئگ افر ںیم ےن اہلل ےس نیت داعںیئ امںیگن افؽ ہی ہک ریمی اتم رپ طحق ہن آےئ ہک سج ےس ارثک اتم 

ے ےک الخػ الہک وہ اجےئ دفؾ ہی ہک ریمی اتم رفوقں افر رگفوہں ںیم ہن ےٹب افر )وسؾ ہی ہک( اؿ یک اطتق اکی دفرس

رک اتکس اامعتسؽ ہن وہ )ینعی ابمہ تشک ف اتقؽ ہن رکںی( ےھجم اراشد وہا ہک بج ںیم )اہلل اعتیل( وکیئ ہلصیف رکاتیل وہں وت وکیئ اےس رد ںیہن 

ارطاػ ف ںیم اہمتری اتم رپ ااسی طحق رہزگ طلسم ہن رکفں اگ سج ںیم بس ای )ارثک( الہتک اک اکشر وہ اجںیئ افر ںیم اہمتری اتم رپ 

اانکػ ارض ےس امتؾ دنمش اےھٹک ہن وہےن دفں اگ اہیں کت ہک ہی آسپ ںیم ہن ڑلںی افر اکی دفرسے وک لتق رکںی افر بج ریمی 

اتم ںیم ولتار ےلچ یگ وت ایقتم کت رےک یگ ںیہن افر ےھجم اینپ اتم ےک قلعتم بس ےس زایدہ وخػ رمگاہ رکےن فاےل رمکحاونں 

تم ےک ھچک ےلیبق وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ افر )تب رپیتس ںیم( رشموکں ےس اج ںیلم ےگ افر ےس ےہ افر یرقنبی ریمی ا

ایقتم ےک رقبی رقتةی وھجےٹ افر داجؽ وہں ےگ اؿ ںیم ےس رہ اکی دوعی رکے اگ ہک فہ یبن ےہ افر ریمی اتم ںیم اکی ہقبط 

( ہک اؿ ےک قرافل اؿ اک اصقنؿ ہن رک ںیکس ےگ )ہک اب لک یہ متخ رک لسلسم قح رپ اقمئ رےہ اگ اؿ یک دمد وہیت رےہ یگ )اجنمبن اہلل

دںی اعریض تسکش اس ےک انمیف ںیہن( اہیں کت ہک ایقتم آاجےئ اامؾ اوبانسحل )ذیملت انب امہج رفامےت ںیہ ہک بج اامؾ انب امہج 

 اس دحثی وک ایبؿ رک ےک افرغ وہےئ وت رفامای ہی دحثی ینتک وہانلک ےہ



 

 

ؾ نب امعر، دمحم نب بیعش نب اشوبر، دیعسنب ریشب، اتقدہ، اوبالقہب، دبعاہلل نب زدی، اوباامسء، روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشہ :  رافی

 ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     834    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، رعوہ، زیيب ، او سلنہ، حبيبہ، حرضت زیيب بيت جحع رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 َ ًُ أ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ حَ َحسَّ ًَ ًِ َزیَِيَب ابَِيةٔ أُوِّ َسَلَنَة  ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًِ بٔی َطِيَبَة َحسَّ ًَ بٔيَبَة 

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  َى َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ اَلِت اِستَِي َٗ ََّضا  ًِ َزیَِيَب بِٔئت َجِحٕع أَى ًَ ًِ ىَِؤمطٔ َوصَُو ُمِحَنزٌّ َوِجُضُط َوصَُو أُوِّ َحبٔيَبَة  َه ٔم لَّ

ًِ َرِزؤ َیأُِجوَد َوَمأِجُ  ُٓتَٔح اِلَيِوَو ٔم تََرَب  ِٗ ِس ا َٗ  ٕ ًِ َشٓ َزٔب ٔم ٌَ وُل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َویِْل لِٔل ُ٘ اَلِت َزیَِيُب َي َٗ ّة  ًََْشَ َس بَٔيَسیِطٔ  َ٘ ًَ وَد َو

 َ ثَُر اِلَدَبُث ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ أ َٛ اَل إَٔذا  َٗ  ٌَ الُٔحو  ىَِضلُٔک َوٓٔيَيا الؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، زبنی ، اؾ ہملس، ہبیبح، رضحت زبنی تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک 

خ وہ راہ اھت۔ رفامای رخایب ےہ رعب ےک ےئل اےسی رش یک فہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس دیبار وہےئ آپ اک ہرہہ اونر رس

ےس وج رقبی آاکچ آج ایوجج اموجج یک رس ںیم ےس ا ان لھک ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایلگن ےس دس اک دنہہس انبای رضحت 

الہک وہ اجںیئ ےگ ؟ رفامای )یج اہں( بج زبنی رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ ںیم اصحل ولگ وہں بت یھب مہ 

 ربایئ زایدہ وہ اجےئ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، زبنی ، اؾ ہملس، ہبیبح، رضحت زبنی تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     835    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

راطسبً سٌيسرملی، وليسبً مشله، وليسبً سلامیٌ بً ابی سائب، ًلی بً یزیس، ٗاسه ابی ًبسالزحنً، حرضت  :  راوی

 ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ٔ َحسَّ ائ ًٔ أَبٔی الشَّ ٌَ بِ ًٔ ُسَلامِیَ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ًُ ُمِشلٕٔه  ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌٔيٕس الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًُ َس ًِ َيا َرأطُس بِ ًَ ًٔ َیزٔیَس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ٔب 

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ أسٔه أَبٔی  َ٘ ٌُ ٓٔتَْن ُيِؼبُٔح الزَُّجُل ٓٔيَضا اِل َه َسَتُٜو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

ٌِٔلٔه  ًِ أَِحَياُظ اهَّللُ بٔاِل ا إَٔلَّ َم ّ َٔ  ُمِؤٔمّيا َویُِنٔسي کَا

 رادشنب دیعسریلم، فدیلنب ملسم، فدیلنب امیلسؿ نب ایب اسبئ، یلع نب سیدی، اقمس ایب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی اےسی ےنتف وہں ےگ ہک اؿ ےک دفراؿ رمد اامیؿ یک احتل 

 ںیم حبص رکے اگ افر اشؾ وک اکرف نب اکچ وہاگ وساےئ اس ےک ےسج اہلل ملع ےک ذرہعی زدنیگ )اامیؿ( اطع رفامےئ ۔

ملسم، فدیلنب امیلسؿ نب ایب اسبئ، یلع نب سیدی، اقمس ایب دبعارلنمح، رضحت اوباامہم ریض رادشنب دیعسریلم، فدیلنب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     836    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير، ابومٌاویہ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة َوأَبٔی  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يَّا ُجلُوّسا ًٔيَِس  حَُذ َحسَّ ُٛ اَل  َٗ َة  َٔ ِي

ُة  َٔ اَل حَُذِي َٗ ٔٔتَِيةٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی اِل َّی اهَّللُ  ُى َحٔسیَث َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٔ اَل أَیُُِّٜه َیِح َ٘ َٓ اَل ًَُنَز  َٗ ََّک َلَحزٔیْئ  اَل إٔى َٗ ِلُت أَىَا  ُ٘ َٓ

وُل ٓٔتَِيُة الزَُّجٔل  ُ٘ ُتُط َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ  َٕ ِي َٛ  ٖٔ زُو ٌِ ُة َواِْلَِمزُ بٔاِلَن َٗ َس َياُو َوالؼَّ ََلةُ َوالؼِّ َصا الؼَّ ُ َٜرفِّ ٔ تُ ٔ َوَجارٔظ فٔی أَصِلٔطٔ َوَوَلٔسظ

اَل  َ٘ َٓ َنِؤد اِلَبِْحٔ  َٛ ََّنا أُرٔیُس الًَّٔي َتُنوُد  اَل ًَُنزُ َلِيَص َصَذا أُرٔیُس إٔى َ٘ َٓ ًِ اِلُنِيرَکٔ  ًَ ٌَّ َما َلَک َوَلَضا َواليَِّهُی  ٔ یَا أَٔميَر اِلُنِؤٔمئيَن إ

اَل َذاَک أَِجَسُر أَ  َٗ اَل ََل بَِل یُٜرَِسُ  َٗ َتُح  ِٔ ُيٜرَِسُ اِلَباُب أَِو ُي َٓ اَل  َٗ ا  ّ٘ َل ِِ ٌَ بَِيَيَک َوبَِيَيَضا بَابّا ُم َة أَکَا َٔ ُِٗلَيا لُٔحَذِي  َٙ َل ِِ ٌِ ََل ُي

 ٌِ َنا َي َٛ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ًِ اِلَباُب  َلُه َم ٌِ ًِ ًَُنزُ َي ٌِ َنِشأََلُط َم ضٔبَِيا أَ َٓ ثُِتُط َحٔسیّثا َلِيَص بٔاِْلََُالٔئم  ِّی َحسَّ ٔن ِيَلَة إ ٌَ َُٕس اللَّ ٌَّ زُو َلُه أَ

اَل ًَُنزُ  َ٘ َٓ َشأََلُط  َٓ ٕٚ َسِلطُ  و ِلَيا لَٔنرِسُ ُ٘ َٓ  اِلَباُب 

 رفامےت ںیہ ہک مہ دیسان رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

دختم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک رفامےن ےگل مت ںیم سک وک ہنتف ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی اید ےہ ؟ ںیم 

فملس ےس فہ ابںیت وپ ھ ےتیل ےھت وج ےن اہک ےھجم۔ رفامای مت تہب رجاتئ )افر تمہ( فاےل وہ )ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دفرسے ںیہن وپ ھ اپےت ےھت( رفامای ےسیک ہنتف وہاگ؟ ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس

 اک اکشر وہ اجات ےہ( افر اس آدیم ےئلیک ہنتف )آزامشئ ف ااحتمؿ( ےہ الہ اخہن افر افالد افر ڑپفیس )ہک یھبک اؿ یک فہج ےس آدیم تلفغ

آزامشئ ںیم )ارگ آدیم ریغصہ انگہ اک رمبکت وہ اجےئ( امنز رفزے دصہق افر ارمابرعملفػ  یہ نع ارکنمل اس اک افکرہ نب اجےت 

رطح ومزجؿ ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ریمی رماد ہی ہنتف ںیہن۔ ںیم ےن وت اس ہنتف ےک قلعتم اہک وج دنمسر یک 

وہاگ۔ وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے اریماوملنینم آپ وک اس اس ہنتف ےس ایک رغض آپ ےک افر ہنتف ےک درایمؿ 

رھپ  امایاکی درفازہ )احلئ ےہ وج( دنب ےہ رفامای فہ درفازہ وتڑا اجےئ اگ ای وھکال اجےئ اگ؟ رعض ایک وھکال ںیہن اجےئ اگ ہکلب وتڑا اجےئ اگ رف

وت فہ دنب وہےن ےک اقلب ہن رےہ اگ مہ )احرضنی( ےن رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض یک ہک ایک رضحت رمع ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع وک ملع اھت ہک درفازہ ےس وکؿ رماد ےہ رفامای اب لک فہ وت اےسی اجےتن ےھت ےسیج اںیہن ہی ولعمؾ ےہ ہک لک دؿ ےک دعب رات 

اںیہن اکی دحثی انسیئ ؟یھ سج ںیم ھچک اغمہطل افر رفبی دیہ ںیہن ےہ ںیمہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع  آےئ یگ ںیم ےن

یک  تبی ام ع وہیئ ہک وپںیھچ ہک فہ درفازہ وکؿ صخش اھت اےئلس مہ ےن رسمفؼ ےس اہک اوہنں ےن وپ ھ ایل وت رفامای ہک رضحت رمع ریض 



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع وخد ےھت ۔

 دمحمنب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن فاےل ونتفں اک ذرک

     837    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ابومٌاویہ، ًبسالزحنً محاربی، وٛيٍ، اًنع، زیس بً وہب، حرضت ًبسالزحنً بً ًبسرب الٌٜبہ :  راوی

ًِ َز  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ َوَوٛٔي ًَِبُس الزَِّحَن اؤَیَة َو ٌَ ثََيا أَبُو ُم یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًٔ َحسَّ ًٔ یِٔس بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ ًَ َوصِٕب 

 َٜ أؾ َوصَُو َجالْٔص فٔی هٔلِّ اِل ٌَ ًٔ اِل ًَِنزٔو بِ  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ ٔیَی  اَل اىَِتَضِيُت إ َٗ َبةٔ  ٌِ َٜ ِبٔس َربِّ اِل ًَ  ًٔ ٌَ بِ و ٌُ َبةٔ َواليَّاُض ُمِحَتنٔ ٌِ

ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػ  ًُ َم وُل بَِيَيا ىَِح ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َشنٔ َٓ َلِيطٔ  ُب خَٔبائَطُ َؤميَّا ًَ ًِ َيرِضٔ َٓنٔيَّا َم ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َسرَفٕ إٔذِ ىَزََل َمِيزَّٔل  َّی اهَّللُ  ل

اَو َرُسوُل اهَّللٔ َ٘ َٓ َيا  ٌِ اِجَتَن َٓ ْة  ٌَ ََلةُ َجأم ٔ إٔذِ ىَاَزی ُمَيازٔیطٔ الؼَّ ظ ًِ صَُو فٔی َجَْشٔ ُل َؤميَّا َم ـٔ ًِ یَِيَت ًَ َم َّی اهَّللُ  َه  َػل َلِيطٔ َوَسلَّ

َلنُ  ٌِ ًَلَی َما َي َتُط  ٌِ یَُسلَّ أُمَّ َ َلِيطٔ أ ًَ ا  ًّ٘ ٌَ َح ِبلٔی إَٔلَّ کَا َٗ ًِ ىَٔييٌّ  َُّط َلِه یَُٜ اَل إٔى َ٘ َٓ َدَلبََيا  ا َٓ َلُنُط َشًّ ٌِ ُط َخيِّرا َلُضِه َویُِئذَرصُِه َما َي

 ٔ ًَآَٔيُتَضا ف ٌَٔلِت  ٔ ُج َتُِٜه َصٔذظ ٌَّ أُمَّ ٔ َضا َلُضِه َوإ ـُ ٌِ ُٙ َب ِّٗ صُِه ُئؼيبُُضِه بَََلْئ َوأُُموْر یُِيرٔکُوىََضا ثُهَّ َتحٔيُئ ٓٔتَْن یَُز َ َٔ ٌَّ آ ٔ لَٔضا َوإ ی أَوَّ

 َٜ ٔ ًُ َصٔذظٔ ُمِضل وُل اِلُنِؤٔم ُ٘ َي َٓ ُٕ ثُهَّ َتحٔيُئ ٓٔتَِيْة  َٜٔظ ًَٜٔي ثُهَّ َتِي ٔ ًُ َصٔذظٔ ُمِضل وُل اِلُنِؤٔم ُ٘ َي َٓ ا  ـّ ٌِ ُظ ًٔي ثُهَّ َتيِ َب ًِ رَسَّ َن َٓ  ُٕ َٜٔظ

 ٔ َٔ ِْ ٔ ا ًُ بٔاهَّللٔ َواِلَيِوو ُط َمِوَتُتُط َوصَُو یُِؤٔم ِٛ َِٓلُتِسرٔ َة  ًِ اليَّارٔ َویُِسَخَل اِلَحيَّ ًَ ٌِ یُزَِحزََح  ٌِ أَ ٔیَی اليَّأض الَّٔذی یُٔحبُّ أَ َوِلَيأِٔت إ

ةَ  َ٘ ِٔ ًَِلاُظ َػ َ أ َٓ ٍَ إَٔماّما  ًِ بَاَی َٙ  َیأِتُوا إَٔلِيطٔ َوَم بُوا ًُيُ َٓارِضٔ ُ یَُيازًُُٔط  ََ ٌِ َجاَئ آ ٔ إ َٓ  ََ طُ َما اِسَتَلا ٌِ ِلُئل َٓ ِلبٔطٔ  َٗ َینٔيئطٔ َوثََنَزَة 

ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َت َصَذا ٔم ٌِ ِلُت أَِنُظُسَک اهَّلَل أَىَِت َسنٔ ُ٘ َٓ ًِ بَئِن اليَّأض  أَِزَخِلُت َرأِٔسي ٔم َٓ اَل  َٗ  ٔ ََ ِْ ًَلَ ا َّی اهَّللُ  َه  َػل ِيطٔ َوَسلَّ

ِلٔيي َٗ ًَاُظ  ِتُط أُذُىَاَی َوَو ٌَ اَل َسنٔ َ٘ َٓ ٔیَی أُذُىَِيطٔ  ٔ إ أََطاَر بَٔئسظ َٓ اَل  َٗ 



 

 

اوبرکبی، اوباعمفہی، دبعارلنمح احمریب، فعیک، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل رفامےت ںیہ ہک ںیم 

ٰیل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ ہبعک ےک اسےئ ںیم رشتفی رفام ےھت ولگ آپ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعت

ےک رگد عمج ےھت ںیم ےن اںیہن ہی رفامےت انس اکی ابر مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ںیم ےھت ہک اکی زنمؽ رپ 

راہ اھت۔ وکیئ اےنپ اجونر رچاےن ےل ایگ اھت اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ڑپاؤ ڈاال مہ ںیم ےس وکیئ  ہمی اگل راہ اھت وکیئ ریت ادنازی رک 

 فآہل فملس ےک انمدی ےن االعؿ ایک ہک امنز ےک ےئل عمج وہ اجںیئ مہ عمج وہےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای البہبش ھجم ےس

ت ولعمؾ وہ فہ ئاتےئ افر وج ابت اےکن قح ںیم ربی ولعمؾ وہ اس ےس ڈراےئ لبق رہ یبن رپ الزؾ اھت ہک اینپ اتم ےک قح ںیم وج یلھب اب

افر اہمتری اس اتم ےک رشفع ہصح ںیم السیتم افر اعتیف ےہ افر اس ےک آرخی ہصح ںیم آزامشئ وہیگ افر ایسی ایسی ابوتں یک 

ولعمؾ وہاگ وت ومنم ےہک اگ ہک اس ںیم ریمی ابتیہ ےہ نج وک مت ربا وھجمس ےگ رھپ اےسی ہنتف وہں ےگ ہک اکی ےک اقمہلب ںیم دفرسا اکلہ 

رھپ فہ ہنتف ٹھچ اجاگیئ۔ ذہلا ےسج اس ابت یس وخش وہ ہک دفزخ ےس چب اجےئ افر تنج ںیم دالخ وہ وت اےس ایسی احتل ںیم ومت آین 

اسی اعمہلم رےھک اسیج فہ دنسپ رکات وہ ہک ولگ اچےئیہ ہک فہ اہلل اعتیل رپ افر ویؾ آرخ رپ اامیؿ راتھک وہ افر اےس اچےئہ ہک ولوگں شیکھت ا

اس ےک اسھت رںیھک افر وج یسک رمکحاؿ ےس تعیب رکے افر اےکس اہھت ںیم تعیب اک اہھت دے افر دؽ ےس اےکس اسھت دہع رکے وت 

فرسے یک اہجں کت وہےکس اس یک رفامربنداری رکے رھپ ارگ وکیئ دفرسا صخش آےئ افر )وکحتم ںیم( ےلہپ ےس ڑگھجے وت اس د

رگدؿ اڑادف رضحت دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ولوگں ےک درایمؿ ےس رس ااھٹ رک اہک ںیم آپ وک اہلل یک مسق د۔ات وہں ئاتےیئ 

آپ ےن وخد ہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین وت رضحت دبعاہلل نب رمعف ےن اےنپ اکونں یک رطػ ااشرہ رک ےک 

 ے دفونں اکونں ےن ہی دحثی  ین افر ریمے دؽ ےن اےس وفحمظ راھک۔رفامای ہک ریم

 اوبرکبی، اوباعمفہی، دبعارلنمح احمریب، فعیک، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل :  رافی
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  قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔ہنتف ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔



 

 

     838    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، محنس بً ػباح، ًبسالٌزیزبً ابی حازو، ًنارہ بً حزو، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ثَىٔي أَ َحسَّ  ٕ َحسَّ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًَنَّ  ًُ ًِ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ  ٕ ًٔ َحزِو ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ بٔی 

 َٕ ِي َٛ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِنزٕو أَ ًَ  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ بََلّة  ًَ زِبَُل اليَّاُض ٓٔيطٔ ََغِ َِ ِتَٔی ُي ٌِ َیأ ٌٕ یُؤطُک أَ بُِٜٔه َوبٔزََما

ََٜذا َوَطبََّک بَيَِن  ُٔوا َوکَاىُوا َص َٓاِخَتَل ِس َمزَٔجِت ًُُضوزُصُِه َوأََماىَاتُُضِه  َٗ ًِ اليَّأض  َٕ بَٔيا یَا  َوَتِبَقی حَُثاَلْة ٔم ِي َٛ الُوا  َٗ ٌٔطٔ  أََػابٔ

تُِٜٔه َوَتَذ َرُسوَل اهَّللٔ ًَلَی َخاػَّ  ٌَ بٔلُو ِ٘ ٌَ َوُت و ٌَ َما تُِيرٔکُ ٌَ َوَتَسًُو ُٓو ٔ ز ٌِ ٌَ بَٔنا َت اَل َتأُِخُذو َٗ ٌَ َذلَٔک  ٌَ أَِمزَ  إَٔذا کَا ُرو

ُِٜه  َوامِّ ًَ 

ےس رفاتی ےہ ہک اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، دبعازعلسینب ایب احزؾ، امعرہ نب زحؾ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا اس فتق ایک احؽ وہاگ بج ولگ )آےٹ یک رطح( اھچےن اجںیئ ےگ افر )ینلھچ 

ںیم ینعی داین ںیم( آےٹ وھبےس یک رطح ربے ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ اؿ ےک دہع افر اامںیتن طلخ طلم وہ اجںیئ یگ افر ربے ولگ 

وہ رک اےسی وہ اجںیئ ےگ ہی ہہک رک آپ ےن اینپ اویلگنں ںیم اایلگنں دالخ ںیک احصہب ےن رعض ایک اہلل ےک روسؽ مہ اوستق فلتخم 

ایک رکںی وج ابت ایھچ وھجمس )رقآؿ فتنس ےک داللئ ےس( اےس ا رایر رکانیل افر وج ربی وھجمس اےس رتک رک دانی افر رصػ اینپ رکف 

 اؿ ےک احؽ رپ( وھچڑ دانی۔رکان افر وعاؾ اک اعمہلم )

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، دبعازعلسینب ایب احزؾ، امعرہ نب زحؾ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔ہنتف ںیم

     839    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

احنسبً ًبسہ، حنازبً زیس، ابوًنزاٌ جونی، مظٌث بً َریٕ، ًبساهَّلل بً ػامت، حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًُ َز  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ِبَسَة َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ أمٔت َحسَّ ًٔ الؼَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕٕ ی ًٔ ََرٔ ٔث بِ ٌَّ ًِ اِلُنَظ ًَ ٌَ اِلَحِونٔیِّ  ًِ أَبٔی ًِٔنَزا ًَ یِٕس 

َٕ أَىَِت یَا أَبَا َذٓرٕ َوَمِوّتا ُئؼيُب  ِي َٛ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  وَّ ًَ َ٘ َّي يُ َو اِلبَِيُت  اليَّاَض َحً

 َّ اَل َتَؼب َٗ ًَِلُه  اَل اهَّللُ َوَرُسولُُط أَ َٗ ُِٗلُت َما َخاَر اهَّللُ یٔی َوَرُسولُُط أَِو  بَِر  َ٘ ىٔي اِل ٌِ ٕٔ َي ا ُئؼيُب بٔاِلَؤػي ًّ َٕ أَىَِت َوُجو ِي َٛ اَل  َٗ رِ 

 َ َٔ ٔیَی  ٍَ إ ٌِ َتزِٔج ٍَ أَ ََل َتِشَتٔلي َٓ ِتَٔی َمِشحَٔسَک  َّي َتأ اَل اليَّاَض َحً َٗ ٔیَی َمِشحٔٔسَک  أطَک إ َ َٔ  ًِ وَو ٔم ُ٘ ٌِ َت ٍَ أَ أطَک َوََل َتِشَتٔلي

 ِ َٕ أَى ِي َٛ اَل  َٗ ٔة ثُهَّ  َّٔ ٌٔ َلِيَک بٔاِل ًَ اَل  َٗ ًَِلُه أَِو َما َخاَر اهَّللُ یٔی َوَرُسولُطُ  َّي ُِٗلُت اهَّللُ َوَرُسولُُط أَ ِتَّل ُئؼيُب اليَّاَض َحً َٗ َت َو

َٚ حَٔحاَرةُ  َز ِِ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ُت اَل  َٗ ًِ أَىَِت ٔمِيُط  ِٙ بَٔن اَل اِلَح َٗ ُِٗلُت َما َخاَر اهَّللُ یٔی َوَرُسولُُط  ؤ  ََل آُخُذ الزَّیِٔت بٔالسَّ َٓ  أَ

ُِٗلُت یَ  ًِ اِزُخِل بَِيَتَک  ٜٔ ِوَو إّٔذا َوَل َ٘ َت اِل ِٛ اَل َطاَر َٗ َل َذلَٔک  ٌَ َٓ  ًِ َب بٔطٔ َم أرَِضٔ َٓ اَل بَٔشِيفٔی  َٗ ٌِ زُخَٔل بَِئًي  ٔ إ َٓ ا َرُسوَل اهَّللٔ 

َيُٜ  َٓ َيبُوَئ بٔإٔثِنٔطٔ َوإٔثِنَٔک  َٓ ًَلَی َوِجضَٔک  َٖ رَٔزائَٔک  ٙٔ ََرَ أَِل َٓ  ٕٔ ِي َُ الشَّ ا ٌَ ٌِ یَِبَضَزَک ُط ٌِ َخٔظيَت أَ ٔ ًِ أَِػَحأب اليَّارٔ إ ٌَ ٔم  و

 نب رطفی، دبع

 

عت

 

ش
م
اہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ادمحنب دبعہ، امحدنب زدی، اوبرمعاؿ وجین، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اوبذر ! اس فتق اہمترا ایک احؽ وہاگ بج ولوگں رپ ومت اطری وہیگ )فاب 

 اہلل افر اہلل ےک روسؽ وک یہ ملع ےہ )ہک ایک اطوعؿ فریغہ یک فہج ےس( یتح ہک ربق یک تمیق الغؾ ےک ربارب وہیگ ںیم ےن رعض ایک وج

رکان اچےئہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ربص رکان افر رفامای اس فتق اہمتری ایک احتل وہیگ بج ولوگں رپ وھبک اطری 

ےس اھٹ رک دجسم ہن آوکس ےگ ںیم وہیگ یتح ہک مت دجسم آؤ ےگ وت فاسپ اےنپ رتسب )رھگ( کت اجےن یک تمہ ف ااطتستع ہن وہیگ افر رتسب 

ےن رعض ایک ہک اہلل افر اےکس روسؽ وک زایدہ ملع ےہ )ہک اس فتق ایک رکان اچےئہ( ای اہک ہک )فہ رکفں اگ( وج اہلل افر اےکس روسؽ یلص 

 اوستق اہمتری ایک احتل اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےئل دنسپ رفامںیئ۔ رفامای اس فتق رحاؾ ےس ےنچب اک وصخیص اامتہؾ رکان۔ رھپ رفامای

ِ )دمہن ںیم اکی ہگج اک انؾ ےہ( وخؿ ںیم ڈفب اجےئ اگ ںیم ےن رعض 

 

ْ
 
ُة ازلَن
َ
أر
َ
 
ِ
وہیگ بج ولوگں اک لتق اعؾ وہاگ۔ اہیں کت ہک ح

 فاولں شیکھت( ایک ہک وج اہلل افر اےکس روسؽ ریمے ےئل دنسپ رکںی۔ رفامای مت نج ولوگں ںیم ےس وہ ا یہ ےک اسھت لم اجان )ینعی دمہن

ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک ںیم اینپ ولتار ےل رک ااسی )لتق اعؾ( رکےن فاولں وک ہن امرفں۔ رفامای رھپ وت مت یھب اؿ )ہنتف 

 رکےن فاولں( ںیم رشکی وہ اجؤ ےگ اس ےئل مت اےنپ رھگ ںیم سھگ اجان ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ شفدی ریمے رھگ ںیم سھگ آںیئ وت

ایک رکفں رفامای ارگ ںیہمت ولتار یک کمچ ےس وخػ آےئ وت اچدر ہنم رپ ڈاؽ انیل اتہک فہ لتق رکےن فاال اہمترا افر اانپ انگہ ٹیمس رک 



 

 

 دفزیخ نب اجےئ ۔

 نب رطفی، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عت

 

ش
م
 ادمحنب دبعہ، امحدنب زدی، اوبرمعاؿ وجین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔

     840    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً بظار، محنسبً جٌرف، ًوٖ، حشً، اسيس بً متظنص :  راوی

 ًُ ثََيا أَٔسيُس بِ ًٔ َحسَّ ًِ اِلَحَش ًَ  ْٖ ِو ًَ ثََيا  رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا َحسَّ اَل َحسَّ َٗ ٔص   اِلُنَتَظنِّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ثََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل  أَبُو ُموَسي َحسَّ َٗ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما اِلَضزُِد  اَل  َٗ ًَةٔ َلَضزِّجا  ا ٌَّ بَيَِن یََسِی الشَّ ٔ َوَسلََّه إ

ٛٔيَن  ًِ اِلُنِْشٔ اؤ اِلَواحٔٔس ٔم ٌَ ٌَ فٔی اِل ِْ ُتُل ا ِ٘ َّا َن ُف اِلُنِشلٔنٔيَن یَا َرُسوَل اهَّللٔ إٔى ٌِ اَل َب َ٘ َٓ ِتُل  َ٘ اَل َر اِل َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُسوُل اهَّللٔ  

ُتَل الزَّجُ  ِ٘ َّي َي ا َحً ـّ ٌِ ُِٜه َب ـُ ٌِ ُتُل َب ِ٘ ًِ َي ٜٔ ٛٔيَن َوَل ِتٔل اِلُنِْشٔ َ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَص بٔ ًَ َّی اهَّللُ  طٔ َوَذا َػل ًَنِّ  ًَ ُل َجاَرُظ َوابِ

ولَُيا َذلَٔک  ُ٘ َيا ًُ ٌَ ِوؤ یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَم َ٘ ُف اِل ٌِ اَل َب َ٘ َٓ ابَتٔطٔ  وُل  َْقَ ُ٘ ًُ َُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل تُِيزَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اِلَيِوَو 

زٔیُّ َوایُِه اهَّللٔ ٌَ اَل اِْلَِط َٗ وَل َلُضِه ثُهَّ  ُ٘ ًِ اليَّأض ََل ًُ ُٕ َلطُ َصَباْئ ٔم ٌٔ َوَیِدلُ ٔ َذلَٔک الزََّما ثَر ِٛ ًٔي َوإٔیَّ أَ َٛ ِّی َْلَُهيَُّضا ُمِسرٔ ٔن ِه  إ ُٛ ا

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  َيا َػل ًَضَٔس إَٔلِيَيا ىَبٔيُّ تَِيا ٓامَٔی  َٛ ٌِ أَِزَر ٔ ْد إ َنا َزَخِلَيا ٓٔيَضاَوایُِه اهَّللٔ َما یٔی َوَلُِٜه ٔمِيَضا َمُِخَ َٛ َد  ٌِ ىَُِخُ َه إَٔلَّ أَ  طٔ َوَسلَّ

س، رضحت اوبومیس ریض

م

 

س

 

من

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، وعػ، نسح، ادیس نب 

فآہل فملس ےن ںیمہ رفامای ایقتم ےک رقبی رہج )وخؿ رسیی( وہیگ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ رہج ےس ایک رماد ےہ 

رشموکں وک لتق رک دےتی ںیہ ؟ رفامای وخؿ رسیی یسک املسمؿ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ وت اب یھب اکی اسؽ ںیم اےنت اےنت 

 اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رشموکں اک لتق ہن وہاگ ہکلب مت اکی دفرسے وک لتق رکف ےگ یتح ہک رمد اےنپ ڑپفیس

اقمئ وہں یگ وت  وک، اچچزاد اھبیئ وک، رقاتب دار وک لتق رکے اگ ولوگں ںیم یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اس فتق امہری ںیلقع



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ اس زامہن ںیم ارثک ولوگں یک ںیلقع بلس وہ اجںیئ یگ افر ذرفں یک رطح )ذلیل 

ہن فوخار( ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ۔ رھپ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای دخبا ریما امگؿ ےہ ہک ںیم افر مت اس زام

 فآہل وک اپںیئ ےگ افر دخبا ارگ فہ زامہن مہ رپ آای وت امہرے ےئل )اس گنج ےس( ک ےنل یک وکیئ راہ ہن وہیگ اسیج ہک امہرے یبن یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفامای ہک اس ںیم ےس ہن لکن ںیکس ےگ ےسیج دالخ وہےئ ےھت فےسی یہ۔

س، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، وعػ، نسح، ادیس  :  رافی

م

 

س

 

من

 نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔

     841    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نسبً بظار، ػٔواٌ بً ًيسٰي ، ًبساهَّلل بً ًبيس، حرضت ًسيشہ بيت اہباٌمح :  راوی

ٌُ َمِشحٔسٔ  ًُ ًُبَِيٕس ُمَؤذِّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ ًٔيَسي َحسَّ ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَِتىٔي َحسَّ اَل َحسَّ َٗ  ٌَ َزا  رُحِ

اَلِت  َٗ  ٌَ ًَ  ًَُسِيَشُة بِٔيُت أُصَِبا ٌٔييُىٔي  اَل یَا أَبَا ُمِشلٕٔه أَََل ُت َ٘ َٓ ًَلَی أَبٔی  َة َزَخَل  ًُ أَبٔی كَالٕٔب َصاصَُيا اِلَبرِصَ ًَلٔیُّ بِ ا َجاَئ  لَی َلنَّ

 َٓ َجِتطُ  َ َِ َ أ َٓ اَل  َٗ ظٔی َسِيفٔی  ٔ َِ اَل َیا َجارٔیَُة أَ َ٘ َٓ ًَا َجارَٔیّة َلُط  َس َٓ اَل  َٗ اَل بَلَی  َٗ ِوؤ  َ٘ إَٔذا صَُو َصُؤََلٔئ اِل َٓ  ٕ ِسَر ٔطبِر َٗ َشلَّ ٔمِيُط 

 ِ ٔٔتَِيُة بَي ٔیَیَّ إَٔذا کَاىَِت اِل ًَضَٔس إ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َک َػل ًَنِّ  ًَ ٌَّ َخلٔيلٔی َوابِ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ًِ َخَظْب  ا ٔم ّٔ أَتَّدُٔذ َسِي َٓ َن اِلُنِشلٔنٔيَن 

اَل ََل حَ  َٗ َک  ٌَ ِجُت َم َ ََ ٌِ ٔطئَِت  ٔ إ َٓ َٔٔک َخَظٕب   اَجَة یٔی ٓٔيَک َوََل فٔی َسِي

دمحمنب اشبر، وفصاؿ نب ٰیسیع ، دبعاہلل نب دیبع، رضحت دعہسی تنب اابہؿ رفامیت ںیہ ہک بج دیسان یلع رکؾ اہلل فف ہ اہیں رصبہ 

ایک رضفر رھپ رشتفی الےئ وت ریمے فادل ےک اپس آےئ افر رفامای اے اوبہملس ! اؿ ولوگں ےک الخػ ریمی دمد ہن رکف ےگ ؟ رعض 

اینپ ولتار اکنؽ ال۔ ابدنی ولتار ےل آیئ وت اکی ابتشل یک دقمار ولتار اینؾ ےس اکنیل داھکی وت فہ ڑکلی یک ؟یھ۔ رقؾ ےنہک ےگل ریمے 

ار ایپرے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچزاد اھبیئ ےن ےھجم ہی اتدیک رفامیئ ؟یھ ہک بج املسمونں ےک درایمؿ ہنتف وہ وت ولت



 

 

 ڑکلی یک انبانیل آپ اچںیہ وت )یہی ولتار ےل رک( ںیم آپ شیکھت ولکنں رفامای ےھجم اہمتری افر اہمتری ولتار یک ھچک احتج ںیہن ۔

 دمحمنب اشبر، وفصاؿ نب ٰیسیع ، دبعاہلل نب دیبع، رضحت دعہسی تنب اابہؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔

     842    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًنزاٌ بً موسٰي ليثي، ًبسالوارث بً سٌيس، محنسبً ححازہ، ًبسالزحنً بً ثزواٌ ہذیل بً شحبيل، حرضت  :  راوی

 ي اطٌزی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوموس

 ًَ ًُ ُجَحاَزَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ِبُس اِلَوارٔٔث بِ ًَ ثََيا  ًُ ُموَسي اللَِّيثٔيُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا ٌَ َحسَّ ًٔ ثَزَِوا ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ

 َٗ زٔیِّ  ٌَ ًِ أَبٔی ُموَسي اِْلَِط ًَ ِحبٔيَل  ًٔ ُشَ ًِ صُزَیِٔل بِ ًَةٔ ٓٔتَّيا ًَ ا ٌَّ بَيَِن یََسِی الشَّ ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل 

ا ّ َٔ ا َویُِنٔسي ُمِؤٔمّيا َويُِؼبُٔح کَا ّ َٔ ٍٔ اللَِّئل اِلُنِولٔٔه ُيِؼبُٔح الزَُّجُل ٓٔيَضا ُمِؤٔمّيا َویُِنٔسي کَا َ٘ٔل َٛ  ًِ أًُس ٓٔيَضا َخيِْر ٔم َ٘ ائٔٔه اِل َ٘ اِل

وا أَِوتَ  ٌُ لِّ َٗ وا ٗٔٔشيَُِّٜه َو ُ َٜرسِّ َٓ اعٔی  ًِ الشَّ ًِ اِلَنأشي َواِلَنأشي ٓٔيَضا َخيِْر ٔم ائُٔه ٓٔيَضا َخيِْر ٔم َ٘ بُوا بُٔشُيوُِٜٓٔه َواِل ِه َوارِضٔ ُٛ اَر

ٔ ابِىَِي آَزَو  َديِر َٛ  ًِ ِلَيُٜ َٓ ِه  ُٛ ًَلَی أََحٔس ٌِ زُخَٔل  ٔ إ َٓ  اِلٔحَحاَرَة 

ومٰیس یثیل، دبعاولارث نب دیعس، دمحمنب اجحدہ، دبعارلنمح نب رثفاؿ ذہلی نب رشلیبح، رضحت اوبومیس ارعشی ریض  رمعاؿ نب

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک رقبی ےنتف وہں ےگ ایسہ اترکی بش ےک 

اامیؿ یک احتل ںیم رکاگی وت اشؾ رفک یک احتل ںیم افر وکیئ اشؾ اامیؿ یک احتل ںیم رکاگی وت حبص وصحں ےک امدنن اؿ ونتفں ںیم رمد حبص 

رفک یک احتل ںیم۔ اؿ ونتفں ںیم ےنھٹیب فاال ڑھکے وہےن فاےل افر ڑھکا وہےن فاال ےنلچ فاےل ےس افر ےنلچ فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب 

ں ےک ےلچ اکٹ دانی اینپ ولتارںی رھتپفں رپ امر رک دنک رک انیل ارگ مت ںیم ےس یسک ےک اپس وہاگ )اوستق( اینپ امکںین وتڑ دانی افر امکون

 وکیئ سھگ آےئ افر )امرےن ےگل( وت فہ دیسان آدؾ ہیلع االسلؾ ےک دف وٹیبں )اہلیب افر اقلیب( ںیم ےس رتہب یک رطح وہ اجےئ ۔



 

 

اجحدہ، دبعارلنمح نب رثفاؿ ذہلی نب رشلیبح، رضحت اوبومیس رمعاؿ نب ومٰیس یثیل، دبعاولارث نب دیعس، دمحمنب  :  رافی

 ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم قح رپ اثتب دقؾ رانہ۔

     843    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ثابت، حرضت محنس بً مشلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ ثَابٕٔت أَِو  ًَ ًٔ َسَلَنَة  ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَاَحسَّ ًٔ َجِس ًٔ َزیِسٔ بِ ٌَ َطکَّ أَبُو لٔیِّ بِ

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ اَل إ َ٘ َٓ ًٔ َمِشَلَنَة  ٔس بِ ًَلَی ُمَحنَّ اَل َزَخِلُت  َٗ ًِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ٌُ ٓٔتَِيْة برَِکٕ  ََّضا َسَتُٜو اَل إٔى َٗ َه  طٔ َوَسلَّ

َٔٔک أُحُ  أِٔت بَٔشِي َٓ َذلَٔک  َٛ  ٌَ إَٔذا کَا َٓ  ْٖ ْة َواِختََٔل َٗ ِ َُ َّي َتأِتَٔيَک یَْس َخاكَٔئْة َو ٍَ ثُهَّ اِجلِٔص فٔی بَِيتَٔک َحً ٔل َ٘ َّي یَِي بُِط َحً ارِضٔ َٓ ّسا 

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ِلُت َما  ٌَ َٓ ِت َو ٌَ َٗ ِس َو َ٘ َٓ أؿَيْة  َٗ ْة   أَِو َمئيَّ

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوبرکب نب ایب ہبیش، اثتب، رضحت دمحم نب ہملسم ریض ا

یرقنبی ہنتف وہاگ افر ارتفاؼ فاالتخػ وہاگ بج ہی احتل وہ وت اینپ ولتار ےل رک ادح اہپڑ رپ اجان افر اس رپ امرےت رانہ اہیں کت ہک 

ہلصیف نک ومت مت کت ےچنہپ رفامای ہی احتل آؿ یچنہپ افر ںیم ےن فیہ ایک وج  وٹٹ اجےئ رھپ اےنپ رھگ ےھٹیب رانہ اہیں کت ہک اطخ اکر اہھت ای

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اثتب، رضحت دمحم نب ہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بج دف )ای اس ےس زایدہ( املسمؿ اینپ ولتارںی ےل رک آےنم اسےنم وہں ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بج دف )ای اس ےس زایدہ( املسمؿ اینپ ولتارںی ےل رک آےنم اسےنم وہں ۔

     844    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 س، مبارک بً سحيه، ًبسالٌزیزبً ػہيب، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہسویسبً سٌي :  راوی

ًٔ َما ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًِ ًَ ًُ ُسَحِيٕه  ثََيا ُمَباَرُک بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ لٕٔک 

ا َٗ ُتوُل فٔی اليَّارٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ِ٘ اتُٔل َواِلَن َ٘ ٌَ اِل َيا بٔأَِسَيآٔضَٔنا إَٔلَّ کَا َ٘ ًِ ُمِشلَٔنئِن اِلَت  َل َما ٔم

وسدینب دیعس، کرارک نب میحس، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 اینپ ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک اسےنم آںیئ وت اق ل افر لوتقؽ دفونں دفزخ ںیم وہں فآہل فملس ےن رفامای وج دف املسمؿ یھب

 ےگ ۔

 وسدینب دیعس، کرارک نب میحس، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بج دف )ای اس ےس زایدہ( املسمؿ اینپ ولتارںی ےل رک آےنم اسےنم وہں ۔

     845    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ي اهَّلل تٌایٰی احنسبً سياٌ، یزیسبً ہاروٌ، سلامیٌ تيیم، سٌيس بً ابی رعوبہ، ٗتازہ، حشً ، حرضت ابوموسي رض :  راوی

 ًيہ



 

 

وبَةَ  ًٔ أَبٔی رَعُ ٌٔئس بِ َِّيیٔمِّ َوَس ٌَ الت ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ٌٕ َحسَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  

 ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ الُوا أَبٔی ُموَسي  َٗ ُتوُل فٔی اليَّارٔ  ِ٘ اتُٔل َواِلَن َ٘ اِل َٓ ِيضَٔنا  َٔ ٌٔ بَٔشِي َذا اِلَتَقی اِلُنِشلَٔنا

ِتَل َػاحٔبٔطٔ  َٗ َّطُ أََراَز  اَل إٔى َٗ ُتؤل  ِ٘ َنا بَاُل اِلَن َٓ اتُٔل  َ٘  َیا َرُسوَل اهَّللٔ َصَذا اِل

دہ، نسح ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ادمحنب انسؿ، سیدینب اہرفؿ، امیلسؿ یمیت، دیعس نب ایب رعفہب، اتق

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دف املسمؿ اینپ ولتارںی ےئل اکی دفرسے ےک اسےنم آںیئ وت اق ل افر لوتقؽ 

رجؾ ےہ۔ رفامای ہی اےنپ اس؟یھ وک لتق دفونں دفزخ ںیم وہں ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی وت اق ل ےہ لوتقؽ اک ایک 

 رکان اچاتہ اھت ۔

 ادمحنب انسؿ، سیدینب اہرفؿ، امیلسؿ یمیت، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   باب

 بج دف )ای اس ےس زایدہ( املسمؿ اینپ ولتارںی ےل رک آےنم اسےنم وہں ۔

     846    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً بظار، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ميؼور، ربعی بً رحاغ، حرضت ابوبرکہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا مُ  ًِ َحسَّ ًَ إغ  ًٔ رٔحَ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ًِ َحنَّ ًَ َة  أَبٔی برَِکَ

ََل  ًَلَی أَخٔيطٔ الشِّ ٌٔ َحَنَل أََحُسصَُنا  اَل إَٔذا اِلُنِشلَٔنا َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  َتَل الئَّييِّ َػل َٗ َٓإَٔذا  ٖٔ َجَضيََّه  ًَلَی ُجزُ ُضَنا  َٓ َح 

ا ٌّ  أََحُسصَُنا َػاحَٔبطُ َزَخََلَصا َجنٔي

دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، وصنمر، ریعب نب رحاش، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اےنپ اھبیئ رپ رایھتر ااھٹےئ وت فہ دفونں دفزخ ےک انکرے رپ ںیہ وج یہ اکی دفرسے فملس ےن رفامای بج دف املسمونں ںیم ےس اکی



 

 

 وک لتق رکاگی دفونں یہ دفزخ ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ ۔

 دمحمنب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، وصنمر، ریعب نب رحاش، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بج دف )ای اس ےس زایدہ( املسمؿ اینپ ولتارںی ےل رک آےنم اسےنم وہں ۔

     847    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سي، طہز بً حوطب، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہسویسبً سٌيس، مزواٌ بً مٌاویہ، ًبسالحٜه سسو :  راوی

ثََيا َطِضزُ  ُسؤسيِّ َحسَّ َٜٔه الشُّ ِبٔس اِلَح ًَ  ًِ ًَ اؤیََة  ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًِ أَبٔی أَُماَمَة َحسَّ ًَ ًُ َحِوَطٕب  بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ  أَ َتطُ بُٔسىَِيا َُيِرٔظ َ َٔ ًَِبْس أَذَِصَب آ ًِ َشِّ اليَّأض َمِيزَٔلّة ًِٔيَس اهَّللٔ َیِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة  اَل ٔم َٗ  َوَسلََّه 

وسدینب دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعامکحل دسفیس، رہش نب وحبش، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم بس ےس دبرتنی اقمؾ اہلل ےک اہیں اس دنبہ اک ےہ وج اینپ آرخت دفرسے یک داین یک اہلل یلص اہلل ہیلع

 اخرط ربابد رکے ۔

 وسدینب دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعامکحل دسفیس، رہش نب وحبش، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     848    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یاز، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًبساهَّلل بً مٌاویہ جنهی، حناز بً سلنہ، ليث، كاؤض، ز :  راوی

ًِ زٔیَا ًَ ًِ كَاُوٕض  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اؤیََة اِلحَُنهٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًِ ًَ وِغ  ُٛ ٔ َسِينٔيِن  ز

 َّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٌُ ٓٔيَضا أََطسُّ بِ ِتََلَصا فٔی اليَّارٔ اللَِّشا َٗ زََب  ٌَ ُٕ اِل ٌُ ٓٔتَِيْة َتِشتَِئو َه َتُٜو ًََلِيطٔ َوَسلَّ ی اهَّللُ 

 ٕٔ ِي ٍٔ الشَّ ِٗ ًِ َو  ٔم

اہلل یلص  دبع اہلل نب اعمفہی یحمج، امحد نب ہملس، ثیل، اطؤس، زاید، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ہنتف ااسی وہاگ وج امتؾ رعب وک اینپ ٹیپل ںیم ےل ےل اگ اس ںیم لتق وہےن فاےل دفزخ ںیم اجںیئ 

 ےگ اس زابؿ )ےس ابت( ولتار یک رضب ےس زایدہ تخس وہیگ۔

 اہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب اعمفہی یحمج، امحد نب ہملس، ثیل، اطؤس، زاید، رضحت دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     849    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نسبً حارث، محنس بً ًبسالزحنً بً بيلنانی، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنسبً بظار، مح :  راوی

ًٔ الِ  ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلَحارٔٔث َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ بَِيَلَنانٔیِّ 

اَل  َٗ اَل  َٗ ٕٔ  ًَُنَز  ِي ٍٔ الشَّ ِٗ ٌَ ٓٔيَضا ٔمِثُل َو ٌَّ اللَِّشا ٔ إ َٓ تََن  ٔٔ ِه َواِل ُٛ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إٔیَّا َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

ماأین، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
 ت ل
ن

 دمحمنب اشبر، دمحمنب احرث، دمحم نب دبعارلنمح نب 

 فملس ےن رفامایونتفں ےس تہب انچب اس ےئل ہک ونتفں ںیم زابؿ )ےس ابت( ولتار یک رضب یک امدنن وہیگ۔فآہل 

ماأین، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ت ل
ن

 دمحمنب اشبر، دمحمنب احرث، دمحم نب دبعارلنمح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     850    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنسبً بْش، محنسبً ًنزو، حرضت ًل٘نہ بً وٗاؾ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ إؾ  َّٗ ًٔ َو َنَة بِ َ٘ ِل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ثَىٔي أَبٔی  ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ

 َ ل ًَ ِّی َرأَیُِتَک َتِسُخُل  ٔن ا َوإ ًّ٘ ٌَّ َلَک َح ٔ ٌَّ َلَک َرحّٔنا َوإ ٔ َنُة إ َ٘ ِل ًَ اَل َلُط  َ٘ َٓ  ْٖ ٔئ اِْلَُمَزأئ َوَتَتکَلَُّه ی َصُؤََل َمزَّ بٔطٔ َرُجْل َلطُ َشَ

ًَ اِلَحارٔٔث اِلُنزَنٔیَّ َػاحَٔب َرُسؤل ا ُت بََٔلَل بِ ٌِ ِّی َسنٔ ٔن َه بٔطٔ َوإ ٌِ َتَتکَلَّ وُل ًِٔيَسصُِه بَٔنا َطاَئ اهَّللُ أَ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َيُِٜتُب َٗ َٓ ِت  َِ َّ َما بََل ٌِ َتِبلُ ًُّ أَ ٌٔ اهَّللٔ َما َیُو ًِ رِٔؿَوا ُه بٔاِلکَلَٔنٔة ٔم ِه َلَيَتکَلَّ ُٛ ٌَّ أََحَس ٔ َه إ لَّ

ًِ ُس  ُه بٔاِلکَلَٔنٔة ٔم ِه َلَيَتکَلَّ ُٛ ٌَّ أََحَس ٔ ٔ اِلَ٘ٔياَمٔة َوإ ٔیَی یَِوو زَّ َوَجلَّ َلُط بَٔضا رِٔؿَواىَُط إ ًَ ِت ِدٔم اهَّللٔاهَّللُ  َِ َّ َما بََل ٌِ َتِبلُ ًُّ أَ  َما یَُو

َٓاىُِوزِ َویَِحَک َماَذا تَ  َنُة  َ٘ ِل ًَ اَل  َٗ اُظ  َ٘ ٔیَی یَِوؤ یَِل ًََلِيطٔ بَٔضا ُسِدَلُط إ زَّ َوَجلَّ  ًَ َيُِٜتُب اهَّللُ  ِس َٓ َٗ وٕ  ُبَّ َِکَ ََ ُه بٔطٔ  وُل َوَماَذا َتکَلَّ ُ٘

َه بٔطٔ َما ٌِ أََتکَلَّ ىٔي أَ ٌَ ًٔ اِلَحارٔٔث  َمَي ًِ بََٔلٔل بِ ُت ٔم ٌِ  َسنٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحمنب رمعف، رضحت ہمقلع نب فاقص ےک اپس اکی رمد زگرا وج اصبح رشػ اھت رضحت ہمقلع ےن 

 افر وج اہلل اس ےس اہک اہمترے اسھت رقاتب ےہ افر اہمترا ریمے افرپ قح ےہ افر ںیم ےن داھکی ہک مت اؿ ااکحؾ ےک اپس اجےت وہ

اچاتہ ےہ وگتفگ رکےت وہ افر ںیم ےن احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت البؽ نب احرث زمین ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی رفامےت 

وہاتہک  انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی اہلل یک وخونشدی یک اکی ابت اتہک ےہ اےس امگؿ یھب ںیہن



 

 

ہی ابت اہکں کت ےچنہپ یگ )افر سک دقر ومرث افر اہلل یک وخونشدی اک اب ث وہیگ( وت اہلل زعفلج اس اکی ابت یک فہج ےس ایقتم کت 

ےک ےئل اینپ وخونشدی اس ےک ےئل ھکل دےتی ںیہ افر مت ںیم ےس اکی اہلل یک انرایگض یک ابت اتہک ےہ اےس امگؿ یھب ںیہن وہات ہک ہی 

کت ےچنہپ یگ اہلل زعفلج اس ابت یک فہج ےس ایقتم کت ےک ےئل اینپ انرایگض اس ےک قح ںیم ھکل دےتی ںیہ۔ رضحت  ابت اہکں

 ہمقلع ےن رفامای انداؿ  رر ایک رکف ہک مت ایک وگتفگ رکےت وہ افر وکؿ یس ابت ےتہک وہ ںیم تہب ےس ابںیت رکان اچاتہ وہں نکیل البؽ نب

  ین وہیئ دحثی ےھجم فہ ابںیت ےنہک ےس ام ع وہ اجیت ےہ ۔احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب رشب، دمحمنب رمعف، رضحت ہمقلع نب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رانھک ۔ہنتف ںیم زابؿ رفےک 

     851    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابویوسٕ ػيسَلنی، محنس بً احنس رقی، محنس بً سلنہ، ابً اسحٙ، محنس بً ابزاہيه، ابی سلنہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ُس  ِيَسََلنٔیُّ ُمَحنَّ ًُ الؼَّ َٕ بِ ثََيا أَبُو یُوُس ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ًِ ابِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِّیُّ َحسَّ ًُ أَِحَنَس الزَّق بِ

ٌَّ الزَُّجَل َلَيتَ  ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ٔ ًِ ُسِدٔم اهَّللٔ ََل َیزَی کَلَُّه بٔاِلکَل َنٔة ٔم

ا ّٔ ي ٔ ََ ٌٔيَن  َيِضؤی بَٔضا فٔی ىَارٔ َجَضيََّه َسِب َٓ  بَٔضا بَأِّسا 

ےت اوبویفس دیصالین، دمحم نب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، انب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم اہلل یک انرایگض یک وکیئ ابت رک اتھٹیب ےہ اس ںیم ھچک رحج یھب ںیہن ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 اتھجمساحالہکن اس یک فہج ےس فہ دفزخ یک آگ ںیم رتس ربس رگے اگ۔



 

 

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبویفس دیصالین، دمحم نب ادمح ریق، دمحم نب ہملس، انب ا،قح، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     852    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی حؼين ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک، ابواحوؾ، :  راوی

اَل  َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َحسَّ َّی اهَّللُ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًُ بٔاهَّللٔ  ٌَ یُِؤٔم ًِ کَا ِل َخيِّرا أَِو لَٔيِشُِٜت َم ُ٘ ِلَي َٓ  ٔ َٔ ِْ   َواِلَيِوؤ ا

ای اوبرکب، اوباوحص، ایب نیصح ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ای اخومش رےہ۔وج اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ رےھک اےس اچےئہ ہک الھبیئ یک ابت ےہک 

 اوبرکب، اوباوحص، ایب نیصح ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     853    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانی، ابزاہيه بً سٌس، ابً طہاب، محنس بً ًبسالزحنً بً ماًز ًامزی، حرضت  :  راوی



 

 

 سٔياٌ بً ًبساهَّلل ث٘فی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ًُ ًُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًٔ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس َيا إٔبَِزاصٔيُه بِ

ٕ أَ  ثِىٔي بٔأَِمز ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َحسِّ اَل  َٗ فٔیَّ  َ٘ ِبٔس اهَّللٔ الثَّ ًَ  ًَ ٌَ بِ َيا ِٔ ٌَّ ُس أمزٔیِّ أَ ٌَ ٕ اِل َِّی اهَّللُ َمأًز ُِٗل َرب اَل  َٗ  ثُهَّ ًَِتٔؼُه بٔطٔ 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  أََخَذ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ ًَلَیَّ   ُٖ ثَرُ َما َتَدا ِٛ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما أَ اَل َصَذااِسَتِ٘ٔه  َٗ ٔشطٔ ثُهَّ  ِٔ ٌٔ َن  َه بٔلَٔشا

 اعرمی، رضحت ایفسؿ نب دبعاہلل یفقث ریض اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دمحم نب دبعارلنمح نب امزع

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ایسی ابت ئاتےیئ ہک وبضمیط ےس اھتےم روھکں رفامای وہک ریما 

ے قلعتم بس ےس زایدہ رپفرداگر اہلل ےہ رھپ اس رپ ااقتستم ا رایر رکف۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریم

 سک زیچ ےس ادنہشی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زابؿ ڑکپی افر رفامای اس ےس۔

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، دمحم نب دبعارلنمح نب امزع اعرمی، رضحت ایفسؿ نب دبعاہلل  :  رافی

 یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     854    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ػه ابً ابی ىحوز، ابی وائل، حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی محنس بً ابی ًنز ًسنی، ًبساهَّلل بً مٌاذ، مٌنز، ًا :  راوی

 ًيہ

ًٔ أَ  ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ اذٕ  ٌَ ًُ ُم ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  َسنٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ أَبٔی ًَُنَز اِل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ اذ ٌَ ًِ ُم ًَ ًِ أَبٔی َوائٕٔل  ًَ بٔی اليُّحُوزٔ 

 ُٛ اَل  َٗ ًٔ َجَبٕل  لِ بِ ُ٘ َٓ ًُ َنٔشيرُ  یّبا ٔمِيُط َوىَِح أَِػَبِحُت یَِوّما َْقٔ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه فٔی َسرَفٕ  َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل ُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ ِيُت َم

 ٔ ٔوامّی َوإ ًَ ِس َسأَِلَت  َ٘ اَل َل َٗ ًِ اليَّارٔ  َنٕل یُِسخٔلُىٔي اِلَحيََّة َویَُبأًُسنٔی ٔم ٌَ بُُس اهَّللَ أَِخبٔرِنٔی بٔ ٌِ َلِيطٔ َت ًَ ُظ اهَّللُ  َ ًِ َيرسَّ ًَلَی َم َّطُ َلَئشيْر  ى



 

 

اَل أَََل  َٗ ٌَ َوَتُحخَّ اِلبَِيَت ثُهَّ  ا ـَ ََلَة َوتُِؤتٔی الزَّکَاَة َوَتُؼوُو َرَم ُک بٔطٔ َطِيّئا َوُت٘ٔيُه الؼَّ ِوُو  ََل ُتِْشٔ ٔ الؼَّ ًَلَی أَبَِوأب اِلَديِر أَزُلَُّک 

َ َتَتحَ ُجيَّْة َوال أ ٖٔ اللَِّئل ثُهَّ َْقَ ًِ َجِو ُٔٔئ اليَّاَر اِلَناُئ َوَػََلةُ الزَُّجٔل ٔم َنا یُِل َٛ ُٔٔئ اِلَدٔليَئَة  ُة تُِل َٗ َس ًِ ؼَّ ًَ افَی ُجيُوبُُضِه 

 ٔ اَل أَََل أُِخبٔرَُک بَٔزأِٔض اِْلَِمز َٗ ٌَ ثُهَّ  َنلُو ٌِ َّ َجزَاّئ بَٔنا کَاىُوا َي َّي بََل ٍٔ َحً أج ـَ اَل أَََل  اِلَن َٗ ٔ َسَيأمطٔ اِلحَٔضازُ ثُهَّ  ٔ َوذُِرَوة ًَُنوزٔظ َو

ُِٗلُت یَا ىَٔييَّ اهَّللٔ َلِيَک صََذا  ًَ  ُّٕ اَل َتُٜ َ٘ َٓ أََخَذ بٔلَٔشاىٔطٔ  َٓ ُِٗلُت بَلَی  ُه بٔطٔ أُِخبٔرَُک بٔنََٔلٔک َذلَٔک کُلِّطٔ  ٌَ بَٔنا ىََتکَلَّ َّا َلُنَؤاَخُذو  َوإٔى

 ُ اَل ثَکَٔلِتَک أ ًَلَی ُوُجوصٔضِٔه فٔی اليَّارٔ إَٔلَّ َحَؼائُٔس أَِلٔشَيتٔضِٔه َٗ ٜٔبُّ اليَّاَض  اذُ َوَصِل یُ ٌَ َک یَا ُم  مُّ

ںیم دمحم نب ایب رمع دعین، دبعاہلل نب اعمذ، رمعم، اعمص انب ایب وجند، ایب فالئ، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت اکی رفز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وہا مہ لچ رےہ ےھت ںیم اکی رفس ںیم یبن یلص ا

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ااسی لمع ئات دےئجی وج ےھجم تنج ںیم دالخ رکا دے افر دفزخ ےس دفر رک دے۔ رفامای مت ےن 

ےئل اہلل آاسؿ رفام دںی ہی اس ےک ےئل تہب آاسؿ یھب ےہ مت اہلل یک ابعدت رکف افر تہب میظع افر امہ ابت وپیھچ ےہ افر سج ےک 

ہن  اس ےک اسھت یسک مسق اک رشک ہن رکف امنز اک اامتہؾ رکف زوکة ادا رکف افر تیب اہلل اک جح رکف رھپ رفامای ںیم ںیہمت الھبیئ ےک درفازے

اھجب د۔ات ےہ ےسیج اپین آگ وک اھجب د۔ات ےہ افر درایمؿ بش یک امنز )تہب  ئاتؤں؟ رفزہ ڈاھؽ ےہ افر دصہق اطخؤں )یک آگ( وک اےسی

و ؿ کت۔ رھپ رفامای بس ابوتں یک الص افر 
مل
ُ غ

م نع ااضملعج ےس زجاء امباکونا 

 ه
ن

 أیف ونج

  

سبی یکین ےہ( رھپ ہی آتی التفت رفامیئ۔ ت

ےن افر رفک اک زفر وتڑےن ےئلیک( اکرففں ےس ڑلان ےہ رھپ رفامای بس ےس امہ افر بس ےس دنلب اکؾ ہن ئاتؤں؟ فہ )اہلل ےک مکح وک دنلب رک

ںیم ںیہمت اؿ بس اکومں یک اینبد ہن ئاتؤں ںیم ےن رعض ایک رضفر التبےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زابؿ ڑکپ رک رفامای 

 ایک وماذخہ وہاگ؟ رفامای اے اعمذ ولوگں وک اس وک رفک روھک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن وج وگتفگ مہ رکےت ںیہ اس رپ یھب

 افدنےھ ہنم دفزخ ںیم رگاےن اک اب ث رصػ ایکن زابؿ یک ایتیھکں )وگتفگ( یہ وت وہیگ۔

 دمحم نب ایب رمع دعین، دبعاہلل نب اعمذ، رمعم، اعمص انب ایب وجند، ایب فالئ، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔



 

 

     855    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

و ػالح، ػٔيہ بيت طيبہ، او محنس بً بظار، محنس بً یزیس بً خييص مکی، سٌيس بً حشاٌ مدزومی، ا :  راوی

 النوميين سيسہ او حبيبہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَ حَ  ٌٔيَس بِ ُت َس ٌِ اَل َسنٔ َٗ ِّیُّ  ًٔ ُخَيِيٕص اِلَنک ًُ َیزٔیَس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ٌَ اِلَنِدزُومٔیَّ  ا شَّ

ًِ َػ  ًَ ثَِتىٔي أُوُّ َػالٕٔح  َّی اهَّللَُحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ أُوِّ َحبٔيَبَة َزِؤد الئَّييِّ َػل ًَ َة بِٔئت َطِيَبَة  َلِيطٔ ٔٔيَّ ًَ  

 ٔ ًِ اِلُنِيرَکٔ َوذ ًَ ٖٔ َواليَِّهَی  زُو ٌِ ًََلِيطٔ ََل َلطُ إَٔلَّ اِْلَِمَز بٔاِلَن ًٔ آَزَو  ُو ابِ اَل َِکَ َٗ َه  زَّ َوَجلَّ َوَسلَّ ًَ  َِکَ اهَّللٔ 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب سیدی نب سینخ یکم، دیعس نب اسحؿ زخمفیم، اؾ اصحل، ہیفص تنب ہبیش، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل

 ںیہن وساےئ یکین اک مکح ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم اک الکؾ اس ےئلیک فابؽ ےہ اس ےک قح ںیم الھب

 رکان ربایئ ےس رفانک افر اہلل زعفلج یک اید ےک۔

دمحم نب اشبر، دمحم نب سیدی نب سینخ یکم، دیعس نب اسحؿ زخمفیم، اؾ اصحل، ہیفص تنب ہبیش، اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہبیبح ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     856    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

تٌایٰی  ًلی بً محنس، يٌلی، اًنع، ابزاہيه، حرضت ابوالظٌثاء َماےت ہيں ٛہ ٛسي ےن حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل :  راوی

 ًيہ

اَل  َٗ َثأئ  ٌِ ًِ أَبٔی الظَّ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ لَی  ٌِ ثََيا َخایٔی َي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَلَی َحسَّ َّا ىَِسُخُل  ًٔ ًَُنَز إٔى ٗٔيَل َٔلبِ



 

 

 ُٛ اَل  َٗ ُِٗلَيا َُيَِرُظ  ِجَيا  َ ََ إَٔذا  َٓ ِوَل  َ٘ وُل اِل ُ٘ َي َٓ َٚ أَُمَزائَٔيا  ا َٔ َه اليِّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَلَی  سُّ َذلَٔک  ٌُ  يَّا َن

یلع نب دمحم، یلعی، اشمع، اربامیہ، رضحت اوبااثعشلء رفامےت ںیہ ہک یسک ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک مہ 

فر بج مہ اےکن اپس ےس لکن آےت ںیہ وت اؿ ابوتں ےک الخػ ےتہک ںیہ )الثم اےکن اےنپ اکحؾ ےک اپس اج رک ابت تیچ رکےت ںیہ ا

اسےنم رعتفی رکان افر سپ تشپ ذمتم رکان( رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہعکرارک ںیم مہ اےس افنؼ امشر رکےت 

 ےھت۔

 امےت ںیہ ہک یسک ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، یلعی، اشمع، اربامیہ، رضحت اوبااثعشلء رف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ںیم زابؿ رفےک رانھک ۔

     857    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، محنس بً طٌيب بً طابور، اوزاعی، ْقة بً ًبسالزحنً بً حيوئيل، زہزی، ابی سلنہ، حرضت  :  یراو

 ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًٔ َة بِ ًِ ُْقَّ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًٔ َطابُوَر َحسَّ ِئب بِ ٌَ ًُ ُط ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ َحسَّ   ًِ ًَ ًٔ َحِيَوئٔيَل  ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن

ًِ حُِش  َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ُط َما ََل الزُّصِزٔیِّ  ُٛ ٔ اِلَنزِٔئ َتزِ ًٔ إِٔسََلو

ئيطٔ  ٌِ  َي

ایع، رقة نب دبعارلنمح نب ویحلیئ، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اشہؾ نب امعر، دمحم نب بیعش نب اشوبر، افز

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آدیم ےک االسؾ یک وخویبں ںیم ےس اکی ہی ےہ ہک ےب دصقم 

 )اکؾ یک ابت( وک رتک رک دے۔



 

 

بیعش نب اشوبر، افزایع، رقة نب دبعارلنمح نب ویحلیئ، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اشہؾ نب امعر، دمحم نب  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگہش ینیشن ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔

     858    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، يٌحہ بً ًبساهَّلل بً بسر جہىي، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  بَّاحٔ َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ بَِسٕر اِلحَُضىٔيِّ  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ َحَة بِ ٌَ ًِ َب ًَ

 ٌٔ َيا ٌٔ ایٔٔع اليَّأض َلُضِه َرُجْل ُمِنٔشْک بٔ ٌَ اَل َخيِرُ َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٔسطٔ فٔی َسبٔئل اهَّللٔ َویَٔليرُ صَُزیَِزَة أَ َ ََ  

َّطُ َوَرُجْل فٔی َُُيِينَ ًَلَی َمتِئطٔ کُلَّ  ِتَل َمَواى َ٘ َلِيطٔ إَٔلِيَضا یَبَِتغٔی اِلَنِوَت أَِو اِل ًَ ّة كَاَر  ًَ ِ ز َٓ ّة أَِو  ٌَ ٍَ َصِي ًِ َنا َسنٔ ٕة ٔم َٔ ٌَ ٕة فٔی َرأِٔض َط

ََلَة َویُِؤتٔی الزَّکَاَة  ٔ اِْلَِوزٔیَةٔ ُي٘ٔيُه الؼَّ ًِ َصٔذظ ًٔ َوازٕ ٔم ٖٔ أَِو بَِل ا ٌَ ٔ الظِّ ًِ اليَّأض َصٔذظ َّي َیأِتَٔيطُ اِلَي٘ٔيُن َلِيَص ٔم بُُس َربَُّط َحً ٌِ َوَي

 ٕ  إَٔلَّ فٔی َخيِر

ج ہ نب دبعاہلل نب دبر ینہج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 
ُ غ
دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، 

زدنیگ اس رمد یک ےہ وج راہ دخا ںیم اےنپ وھگڑے یک اگلؾ اھتےم وہےئ وہ افر اس یک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ںیم رتہبنی

تشپ رپ اڑات رھپے بج یھب ربھگاٹہ ای وخػ یک آفاز ےنس اڑ رک اس کت ےچنہپ اہشدت یک ومت ای افکر وک لتق یک التش ںیم اےسی 

اہپڑ یک وچیٹ رپ ای یسک فادی ںیم وہ امنز اقمئ رکے زوکة ادا رکے وماعق یک اتک رےھک افر اکی فہ رمد یھب وج اینپ دنچ رکبایں ےئل یسک 

 افر اےنپ رپفرداگر یک ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ اہیں کت ہک اےس ومت آاجےئ افر ولوگں ےک قلعتم الھب یہ وساتچ راہ۔



 

 

ج ہ نب دبعاہلل نب دبر ینہج، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی
ُ غ
  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔

     859    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اء بً یزیسليثي، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنزہ، زبيسی، زہزی، ًل :  راوی

ًََلا  ًِ ًَ ثَىٔي الزُّصِزٔیُّ  ثََيا الزَّبٔئسیُّ َحسَّ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ َیزٔیَس اللَِّيثٔيِّ  ٔئ بِ

ٌَّ َرُجَّل أَ  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ اَل َرُجْل ُمَحاصْٔس فٔی َسبٔئل اهَّللٔ َس َٗ ُل  ـَ ِٓ اَل أَیُّ اليَّأض أَ َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  تَی الئَّييَّ َػل

 َُ زَّ َوَجلَّ َویََس ًَ بُُس اهَّللَ  ٌِ أب َي ٌَ ًِ الظِّ ٕب ٔم ٌِ اَل ثُهَّ اِمزُْؤ فٔی ٔط َٗ  ًِ اَل ثُهَّ َم َٗ ٔشطٔ َوَمالٔطٔ  ِٔ ٔ  اليَّاَض بَٔي ظ ًِ َشِّ  ٔم

اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، زدیبی، زرہی، اطعء نب سیدییثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

افر رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک وکاسن ااسنؿ الضف ےہ؟ رفامای راہ دخا ںیم ڑلےن فاال اینپ اجؿ 

اےنپ امؽ ےک ذرہعی۔ رعض ایک اس ےک دعب وکاسن الضف ےہ؟ اےکس دعب فہ رمد وج یسک اھگیٹ ںیم رےہ افر اہلل زعفلج یک ابعدت رکے 

 افر ولوگں وک اےنپ رش ےس امومؿ رےھک۔

  ہنعاشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، زدیبی، زرہی، اطعء نب سیدییثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔



 

 

     860    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رس بً ًبيساهَّلل، ابوازریص خوَلنی، حرضت حذئہ ًلی بً محنس، وليس بً مشله، ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز، ب :  راوی

 بً یناٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٕ ًٔ َجابٔز ًُ یَزٔیَس بِ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔي  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ ًُبَِئس اهَّللٔ  َحسَّ ثَىٔي برُِسُ بِ َحسَّ

 ٔ ثَىٔي أَبُو إ َلِيطٔ َوَسلَّ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٌٔ َي ًَ اِلامَیَ َة بِ َٔ ٍَ حَُذِي َُّط َسنٔ ًَلَی ِزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ أَى ًَاْة  ٌُ زُ َه یَُٜو

ُضِه َليَ  ِٔ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ ٔػ ُٓوُظ ٓٔيَضا  َذ َٗ ًِ أََجابَُضِه إَٔلِيَضا  ٌَ بٔأَِلٔشَيتَٔيا أَبَِوأب َجَضيََّه َم ًِ ٔجِلَستَٔيا یََتکَلَُّنو ِوْو ٔم َٗ اَل صُِه  َٗ ا 

ًِ لَ  ٌِ َلِه َیُٜ ٔ إ َٓ َة اِلُنِشلٔنٔيَن َوإَٔماَمُضِه  ًَ اِلزَِو َجَنا َٓ اَل  َٗ ىٔي َذلَٔک  َٛ ٌِ أَِزَر ٔ َنا َتأُِمزُنٔی إ َٓ ًَِتزِٔل ُِٗلُت  ا َٓ ًَْة َوََل إَٔماْو  ُضِه َجَنا

َٚ کُلَّ  َذلَٔک تِٔلَک اِلرٔفَ َٛ َک اِلَنِوُت َوأَىَِت  َٛ َّي یُِسرٔ فَّ بٔأَِػٔل َطَحَزةٕ َحً ٌَ ٌِ َت  َضا َوَلِو أَ

یلع نب دمحم، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل 

آہل فملس ےن رفامای منہ ےک درفازفں رپ البےن فاےل وہں ےگ وج اؿ یک ابت امےن اگ اےس ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

دفزخ ںیم ڈاؽ دںی ےگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اؿ یک اچہپؿ ںیمہ ئاتدےئجی رفامای فہ )لکش فوصرت فرگن فرفپ ںیم 

ارگ فہ زامہن افر احالت( ھجم رپ آںیئ وت ےھجم آپ ایک ارم امہری رطح وہں ےگ امہری زابونں ںیم وگتفگ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک 

رفامےت ںیہ؟ رفامای املسمونں یک امجتع افر اؿ ےک رمکحاؿ اک اسھت دانی ارگ املسمونں یک وکیئ امجتع )تیعمج( ہن وہ افر ہن یہ )حیحص 

 یسک درتخ یک ڑج ابچؤ )وھبک یک فہج( یتح افر رشع ےک وماقف( اامؾ فرمکحاؿ وہ وت اؿ امتؾ امجوتعں ےس اگل گلھت رانہ ارگہچ مت

 ہک ںیہمت ایس احتل ںیم ومت آاجےئ۔

یلع نب دمحم، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگہش ینیشن ۔

     861    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوَکیب، ًبساهَّلل بً ىنير، یحٌٰي بً سٌيس، ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً انؼاری، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ِبٔس الزَّ حَ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًٔ َس ًِ َیِحٌَي بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ َّطُ سَّ ًِ أَبٔيطٔ أَى ًَ ًٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ِحَن

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ َي ٍَ أَبَا َس ٍُ بَٔضا َسنٔ ََُيْه یَتَِب ٌَ َخيَِر َمأل اِلُنِشلٔٔه  ٌِ یَُٜو َه یُؤطُک أَ طٔ َوَسلَّ

ٔٔتَٔن  ًِ اِل َِطٔ َيرٔفُّ بٔٔسیئطٔ ٔم َ٘ ٍَ اِل ٔ َٕ اِلحَٔبأل َوَمَواٗ ٌَ  َط

ہنع رفامےت ںیہ ہک  اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، ٰییحی نب دیعس، دبعاہلل نب دبعارلنمح ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی املسمؿ اک رتہبنی امؽ ھچک رکبایں وہں یگ ںیہنج فہ اہپڑفں یک وچویٹں افر ابراین

 اقمامت )رچااگوہں اک رخ رکے اگ ونتفں ےس اانپ دنی اچبےن ےک ےئل ےب رقار )اھباتگ( رےہ اگ۔

  نب ریمن، ٰییحی نب دیعس، دبعاہلل نب دبعارلنمح ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔

     862    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًنز بً ًلی م٘سمی، سٌيس بً ًامز، ابوًامز، خزاز، حنيس بً ہَلل، ًبسالزحنً بً ْقن، حرضت حذئہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَ  ٕ َحسَّ ًَأمز  ًُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس مٔیُّ َحسَّ سِّ َ٘ ًَلٓٔیٕ اِلُن  ًٔ ًُ ًَُنَز بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ صََٔلٕل  ًِ حَُنِيسٔ بِ ًَ ٕ اِلَدزَّاُز  ًَأمز بُو 



 

 

 ٌُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َتُٜو َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌٔ ًٔ اِلامَیَ َة بِ َٔ ًِ حَُذِي ًَ ٕن  ًٔ ُْقِ ًٔ بِ ٔیَی اليَّارٔ  ٓٔتَْن  الزَِّحَن ًَاْة إ ًَلَی أَبَِوابَٔضا زُ

 َ ٌِ َتُنوَت َوأ َ أ ٍَ أََحّسا ٔمِيُضِه َٓ ٌِ َتتَِب َ ًِ أ ًَلَی ٔجِذٔل َطَحَزةٕ َخيِْر َلَک ٔم ًَاقٌّ   ىَِت 

دمحم نب رمع نب یلع دقمیم، دیعس نب اعرم، اوباعرم، زخاز، دیمح نب الہؽ، دبعارلنمح نب رقط، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ای ھچک ےنتف وہں ےگ اؿ ےک درفازفں رپ منہ یک رطػ البےن فاےل وہں ےگ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ارگ اہمتری ومت اس احتل ںیم آےئ یگ مت یسک درتخ یک ڑج ابچ رےہ وہ ہی اہمترے ےئل اس ےس رتہب ےہ ہک اؿ ونتفں ںیم ےس یسک 

 اکی یک ریپفی رکف۔

از، دیمح نب الہؽ، دبعارلنمح نب رقط، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب رمع نب یلع دقمیم، دیعس نب اعرم، اوباعرم، زخ :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔

     863    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً حارث مرصی، ليث بً سٌس، ً٘يل، ابً طہاب، سٌيس بً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  ویرا

ًٔ ٔطَضإب أَِخ  ًِ ابِ ًَ ِيْل  َ٘ ثَىٔي ًُ ٕس َحسَّ ٌِ ًُ َس ثََيا اللَِّيُث بِ یُّ َحسَّ ًُ اِلَحارٔٔث اِلنرِٔصٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنَشيَّ َحسَّ ٌٔيُس بِ ٔب بََرنٔی َس

 ًِ ًُ ٔم اَل ََل یُِلَسُْ اِلُنِؤٔم َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرُظ أَ  ُجِْحٕ َمزََّتئِن  أَ

ہک روسؽ دمحم نب احرث رصمی، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم اکی لب ےس دفابرہ ںیہن ڈاس اجات۔

 دمحم نب احرث رصمی، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وگہش ینیشن ۔

     864    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ابواحنس زبيری، زمٌہ بً ػالح، زہزی، ساله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيبَ  ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ َػالٕٔح  ُة بِ ٌَ ثََيا َزِم اَل َحسَّ َٗ ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَيِرٔیُّ  اَل َحسَّ َٗ ًٔ َة  ابِ

ًِ ُجِْحٕ َمزََّتئِن  ًُ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل یُِلَسُْ اِلُنِؤٔم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ًَُنَز 

 ایب ہبیش، اوبادمح زریبی، زہعم نب اصحل، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل امثعؿ نب

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم اکی لب ےس دف ابر ںیہن ڈاس اجات۔

  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، اوبادمح زریبی، زہعم نب اصحل، زرہی، اسمل، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبتشم اومر ےس رک اجان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہبتشم اومر ےس رک اجان۔

     865    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 و بً رآٍ، ًبساهَّلل بً مبارک، زَکیابً ابی زائسہ، طٌيي، حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًنز :  راوی



 

 

 ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة  یَّا بِ ًِ َزََکٔ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  ًَ َحسَّ ٌَ بِ َنا ٌِ ُت اليُّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔييِّ 

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ٔیَی أُذُىَِيطٔ َسنٔ ِيطٔ إ ٌَ ٔ َوأَصَِوی بٔإِٔػَب ًَلَی اِلنِٔيبَر وُل  ُ٘ ٕ َي ِّْن َبٔظير وُل اِلَحََلُل بَي ُ٘ َوَسلََّه َي

 ًِ َن َٓ ًِ اليَّأض  ثٔيْر ٔم َٛ َلُنَضا  ٌِ ِّْن َوبَِيَيُضَنا ُمِظتَبَٔضاْت ََل َي اُو بَي ٍَ  َواِلَْحَ َٗ ًِ َو ٔؿطٔ َوَم بَُضأت اِسَتبَِرأَ لٔٔسیئطٔ َورٔعِ اتََّقی الظُّ

 ٔ ٌَّ لٔکُلِّ َملٕٔک ح ٔ ٍَ ٓٔيطٔ أَََل َوإ ٌِ َیزَِت اؤ کَالزَّاعٔی َحِوَل اِلحٔیَم یُؤطُک أَ ٍَ فٔی اِلَْحَ َٗ بَُضأت َو ٌَّ حیَٔم اهَّللٔ َمَحارُٔمطُ فٔی الظُّ ٔ یَم أَََل َوإ

ٌَّ فٔی ٔ ِلُب  أَََل َوإ َ٘ ُط أَََل َوهَٔی اِل َشَس اِلَحَشُس کُلُّ َٓ َشَسِت  َٓ ُط َوإَٔذا  ّة إَٔذا َػلَُحِت َػلَُح اِلَحَشُس کُلُّ َِ ـِ  اِلَحَشٔس ُم

رمعف نب راعف، دبعاہلل نب کرارک، زرکاینب ایب زادئہ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربنم رپ اینپ دف اایلگنں 

رقبی رک ےک رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انسالحؽ فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ افر  اکونں ےک

اےکن درایمؿ ھچک ہبتشم اومر ںیہ نج ےس تہب ےس ولگ انفافق ںیہ وس وج ہبتشم اومر ےس اتچب راہ اس ےن اانپ دنی افر اینپ زعت وک 

ومر ںیم التبم وہایگ فہ )رہتف رہتف( رحاؾ ںیم التبم وہ اجےئ اگ ےسیج رساکری رچااگہ ےک اردرگد اجونر رچاےن اپک راھک افر وج ہبتشم ا

فاالرقبی ےہ ہک رساکری رچااگہ ںیم یھب رچاےن ےگل  رر ےس ونس رہ ابداشہ یک وصخمص رچااگہ وہیت ےہ افر  رر ےس نس ول ہک اہلل یک 

رحاؾ رکدہ اومر ںیہ )وج اس ےک اردرگد ہبتشم اومر ںیم التبم وہاگ فہ اؿ رحمامت ںیم یھب  رچااگہ )سج ںیم داہلخ عنم ےہ( اس ےک

التبم وہاتکس ےہ(  رر ےس ونس مسج ںیم وگتش اک اکی ڑکٹا ےہ بج ہی حیحص وہ اجےئ وت امتؾ دبؿ حیحص وہ اجات ےہ افر بج اس ںیم اگبڑ 

  رر ےس ونس وگتش اک ہی ڑکٹا دؽ ےہ۔دیپا وہ اجےئ وت امتؾ دبؿ ںیم اگبڑ دیپا وہ اجات ےہ 

 رمعف نب راعف، دبعاہلل نب کرارک، زرکاینب ایب زادئہ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ومر ےس رک اجان۔ہبتشم ا

     866    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حنيس بً مشٌسہ، جٌرف بً سلامیٌ، مٌلی بً زیاز، مٌاویہ بً ْقہ، حرضت مٌ٘ل بً يشار رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 ٌَ ًُ ُسَلامِیَ رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ اَل  َحسَّ َٗ ًٔ َيَشإر  ٘ٔٔل بِ ٌِ ًِ َم ًَ َة  ًٔ ُْقَّ اؤَیَة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًٔ زٔیَازٕ  َّی بِ ل ٌَ ًِ اِلُن ًَ

ٔیَیَّ  ضِٔحَزةٕ إ َٛ ٌَٔباَزةُ فٔی اِلَضزِٔد  ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِل َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

ی نب زاید، اعمفہی نب رقہ، 

مغل

رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دیمح نب دعسمہ، رفعج نب امیلسؿ، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخرنسیی )افر ہنتف فشفد( ںیم ابعدت رکےت رانہ ریمی رطػ رجہت رکےن یک امدنن ےہ۔

ی نب زاید، اعمفہی نب رقہ، رضحت لقعم نب اسی :  رافی

مغل

 ر ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیمح نب دعسمہ، رفعج نب امیلسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادتباء ںیم االسؾ اگیبہن اھت۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ادتباء ںیم االسؾ اگیبہن اھت۔

     867    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه، يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب، سویس بً سٌيس، مزواٌ بً مٌاویہ، ٓزاری، یزیس بً ٛبشاٌ،  :  ویرا

 ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٌٔيسٕ  ًُ َس ًٔ کَأسٕب َوُسَویُِس بِ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َوَي ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  اؤَیَة  َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا الُوا َحسَّ َٗ

َّی ا اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًُ ثََيا َیزٔیُس بِ زَارٔیُّ َحسَّ َٔ َه بََسأَ اِْلِٔسََلُو اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ هَّللُ 

 َ ُلوب َٓ یّبا  وزُ ََغٔ ٌُ یّبا َوَسَي َزبَائٔ ََغٔ ُِ  ی لِٔل

أؿ، ایب احزؾ، رضحت 
 
دبعارلنمح نب اربامیہ، وقعیب نب دیمحنب اکبس، وسدی نب دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، زفاری، سیدی نب بک

 ریغ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادتباء ںیم االسؾ ا ،یب )اسمرف یک امدنن

 رعمفػ( اھت افر یرقنبی رھپ ریغ رعمفػ وہ اجےئ اگ سپ وخربخشی ےہ اگیبہن نب رک رےنہ فاولں ےک ےئل۔



 

 

أؿ، ایب احزؾ،  :  رافی
 
دبعارلنمح نب اربامیہ، وقعیب نب دیمحنب اکبس، وسدی نب دیعس، رمفاؿ نب اعمفہی، زفاری، سیدی نب بک

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ادتباء ںیم االسؾ اگیبہن اھت۔

     868    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

زیسبً ابی حبيب، سياٌ، سٌس، حرضت اىص رضي رحملہ بً یحٌٰي، ًبساهَّلل بً وہب، ًنزو بً حارث، ابً لہيٌہ، ی :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ةَ  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ اِلَحارٔٔث َوابِ ِنزُو بِ ًَ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  

 ًٔ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٌٔ بِ یّبا  ٔسَيا وزُ ََغٔ ٌُ یّبا َوَسَي ٌَّ اِْلِٔسََلَو بََسأَ ََغٔ ٔ اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ َمالٕٔک 

َزبَائٔ  ُِ ُلوبَی لِٔل َٓ 

 ہنع ےس رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ہعیہل، سیدینب ایب بیبح، انسؿ، دعس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

ی ےہ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ ادتباء ںیم اگیبہن اھت افر یرقنبی رھپ اگیبہن وہ اجےئ اگوس وخربخش

 اگیبونں ےک ےئل۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ہعیہل، سیدینب ایب بیبح، انسؿ، دعس، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ادتباء ںیم االسؾ اگیبہن اھت۔

     869    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اث، اًنع، ابی اسحٙ، ابی اَلحوؾ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہسٔياٌ بً وٛيٍ، حٔؽ بً ُي :  راوی

ًِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ َُٔيإث  ُؽ بِ ِٔ ثََيا َح ٍٕ َحسَّ ًُ َوٛٔي ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًِ ًَ

َّی اهَّللُ  ًِ الِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل ٗٔيَل َوَم َٗ َزبَأئ  ُِ ُلوبَی لِٔل َٓ یّبا  وزُ ََغٔ ٌُ یّبا َوَسَي ٌَّ اِْلِٔسََلَو بََسأَ ََغٔ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اَل   َٗ َزبَاُئ  ُِ

َبائٔٔل  َ٘ ًِ اِل َُ ٔم زَّا  اليُّ

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ایفسؿ نب فعیک، صفح نب ایغث، اشمع، ایب ااحسؼ ، ایب االوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض 

ےئل  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ ادتباء ںیم اگیبہن اھت افر یرقنبی اگیبہن وہ اجےئ اگ وس وخربخشی ےہ اگیبونں ےک

 اجںیئ۔

ے

 ولوگں ےن رعض ایک ہک اگیبونں ےس وکؿ رماد ںیہ رفامای وج ہلیبق ےس اکنؽ دی 

 فعیک، صفح نب ایغث، اشمع، ایب ا،قح، ایب االوحص، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایفسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں ےس السیتم یک ادیم سک ےک قلعتم یک اجیتکس ےہ ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ں ےس السیتم یک ادیم سک ےک قلعتم یک اجیتکس ےہ ۔ونتف

     870    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي، ًبساهَّلل بً وہب، ابً لہيٌہ، ًيسٰي بً ًبسالزحنً، زیس بً اسله، سيسىا ًنز بً خلاب رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 ًُ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًٔ  َحسَّ ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ًٔيَسي بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا   أَِسَلَه َیِحٌَي َحسَّ

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  ٔیَی َمِشحٔٔس َرُسؤل اهَّللٔ َػل َد َیِوّما إ َ ََ َّطُ  أب أَى ًٔ اِلَدلَّ ًِ ًَُنَز بِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  أًّسا  ًَ َٗ ًَ َجَبٕل  اَذ بِ ٌَ َوَجَس ُم َٓ َوَسلََّه 

ُتُط مٔ  ٌِ ٜٔيىٔي َطِيْئ َسنٔ اَل یُِب َٗ ٜٔيَک  اَل َما یُِب َ٘ َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِبکٔی  َّی اهَّللُ  ٔ الئَّييِّ َػل بِر َٗ ًََلِيطٔ ًِٔيَس  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل

ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػ  ٌِ َه َسنٔ ِس بَاَرَز اَوَسلَّ َ٘ َٓ ا  ًَاَزی ِهَّلِل َولٔيًّ  ًِ ٌَّ َم ٔ ْک َوإ ٌَّ َئشيَر الزِّیَأئ ٔشِ ٔ وُل إ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  هَّللَ ل

ُسوا  َ٘ َت ِٔ َُابُوا َلِه ُي ًَ إَٔذا  َٔٔياَئ الَّٔذی ٌَّ اهَّلَل یُحٔبُّ اِْلَبَِزاَر اِْلَِتَ٘ٔياَئ اِْلَِخ ٔ زَُٓوا بٔاِلُنَحاَربَٔة إ ٌِ ِوا َوَلِه ُي ًَ وا َلِه یُِس ٌِ َحرَضُ ٔ َوإ

َُبَِراَئ ُمِولَٔنةٕ  ًِ کُلِّ  ٌَ ٔم ُجو  ُٗلُوبُُضِه َمَؼابٔيُح اِلُضَسی یَُِخُ

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ٰیسیع نب دبعارلنمح، زدی نب املس، دیسان رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی رفز دجسم

یک رطػ رشتفی الےئ وت داھکی ہک رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ربق کرارک ےک اپس  وبنی

ےھٹیب رف رےہ ںیہ رفامای ویکں رف رےہ وہ؟ ںیم ےن اکی ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین ؟یھ اس یک فہج ےس رف راہ 

( وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 

ة

 

شت
ل
 فآہل فملس ےن رفامای ہک وھتڑی یس رایاکری یھب رشک ےہ افر وج اہلل ےک یسک فیل ) عبت رش تع اعلم اب

 ےس دینمش رکے اس ےن اہلل وک گنج ںیم اقمہلب ےک ےئل اکپرا۔ اہلل اعتیل دنسپ رفامےت ںیہ اےسی ولوگں وک وج کین ف رفامں ربدار ںیہ یقتم

دیشہ رےتہ ںیہ ہک ارگ اغبئ وہں وت ایکن التش ہن یک اجےئ احرض وہں وت آؤ  تگھ ہن یک اجےئ )اؿ وک البای ہن ف رپزیہاگر ںیہ افر انمگؾ ف وپ

اجےئ( افر اچہپےن ہن اجںیئ )ہک الفں اصبح ںیہ( اؿ ےک دؽ دہاتی ےک رچاغ ںیہ فہ رہ اترکی ہنتف ےس اصػ ےب ابغر لکن اجںیئ 

 ےگ۔

 بہ، انب ہعیہل، ٰیسیع نب دبعارلنمح، زدی نب املس، دیسان رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےس السیتم یک ادیم سک ےک قلعتم یک اجیتکس ےہ ۔

     871    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ہظاو بً ًنار، ًبسالٌزیز بً محنس زراورزی، زیس بً اسله، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا َز  َراَوِرزٔیُّ َحسَّ ٕس السَّ ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًُ أَِسَلَه  یُِس بِ

إٔبٔٔل ٔمائَٕة ََل َتکَازُ َتحُٔس ٓٔيَضا َراحَٔلّة  َٛ َه اليَّاُض  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب دمحم درافردی،

 فآہل فملس ےن رفامای ولوگں یک احتل ایسی ےہ ےسیج وس افٹن رگم وساری ےک اقلب اکی یھب ںیہن )بس ےب اکر(۔

 اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی نب دمحم درافردی، زدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوتمں اک رفوقں ںیم ٹب اجان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اوتمں اک رفوقں ںیم ٹب اجان۔

     872    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 س بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، محن :  راوی

ًِ أَبٔی َسلَ  ًَ ًَِنزٕو   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمِحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َنَة 

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  َٗ اهَّللٔ َػل ِ َٔ ٌٔيَن  ًَلَی ثَََلٕث َوَسِب ًٔي  ُٚ أُمَّ ٔ تَر ِٔ ّة َوَت َٗ ِ َٔ ٌٔيَن  ًَلَی إِٔحَسی َوَسِب ِت اِلَيُضوزُ  َٗ َه َترَفَّ  ّة طٔ َوَسلَّ

 ہیلع ہللاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 فآہل فملس ےن رفامای وہید ارتہک رفوقں ںیم ےٹب افر ریمی اتم رتہت رفوقں ںیم ےٹب یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اوتمں اک رفوقں ںیم ٹب اجان۔

     873    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًنزو بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي، ًباز بً یوسٕ، ػٔواٌ بً ًنزو، راطس بً سٌس، حرضت ًوٖ  :  راوی

 ٰی ًيہبً مالک رضي اهَّلل تٌای

َٕ َحسَّ  ًُ یُوُس ًَبَّازُ بِ ثََيا  ًٔ زٔیَيإر اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًٔ ٌٔيسٔ بِ ًٔ َس ٌَ بِ ًُ ًُِثَنا ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ٌُ بِ َوا ِٔ ثََيا َػ

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ٖٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٌٔيَن َرأطٔس بِ ًَلَی إِٔحَسی َوَسِب ِت اِلَيُضوزُ  َٗ تََر ِٓ َه ا َلِيطٔ َوَسلَّ

ّة  َٗ ِ َٔ ٌٔيَن  ًَلَی ثِٔيَتئِن َوَسِب ِت اليََّؼاَری  َٗ تََر ِٓ ٌَ فٔی اليَّارٔ َوا و ٌُ َواحَٔسْة فٔی اِلَحئَّة َوَسِب َٓ ّة  َٗ ِ ٌَ فٔی اليَّارٔ َٔ و ٌُ إِٔحَسی َوَسِب َٓ

ّة َواحَٔسْة فٔی اِلَحئَّة َوثِٔيتَ َوَواحَٔسْة فٔی اِلَحئَّة َوا َٗ ِ َٔ ٌٔيَن  ًَلَی ثَََلٕث َوَسِب ًٔي  ًَّ أُمَّ َٗ ٔ تَر ِٔ ٔ َلَت ٕس بَٔئسظ ُص ُمَحنَّ ِٔ ٌٔ لَّٔذی َن ا

ًَةُ  اَل اِلَحَنا َٗ ًِ صُِه  ٌَ فٔی اليَّارٔ ٗٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َم و ٌُ  َوَسِب

د نب ویفس، وفصاؿ نب رمعف، رادش نب دعس، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، ابع

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہید ےک ارتہک رفےق وہےئ اؿ ںیم اکی یتنج ےہ افر رتس دفزیخ ںیہ 

 ںیم اجےئ اگ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم افر اصنری ےک رتہب رفےق وہےئ اؿ ںیم ارتہک دفزیخ ںیہ افر اکی تنج

)یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک اجؿ ےہ ریمی اتم ےک رتہت رفےق وہں ےگ اکی رفہق تنج ںیم اجےئ اگ افر رتہب دفزیخ وہں ےگ۔ 

ُ۔

 

ة
َ
َمَاأع
ح 
ْ ل

 یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! یتنج وکؿ وہں ےگ؟ رفامای ا

نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح، ابعد نب ویفس، وفصاؿ نب رمعف، رادش نب دعس، رضحت وعػ نب امکل ریض  رمعف نب امثعؿ :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اوتمں اک رفوقں ںیم ٹب اجان۔

     874    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، وليسبً مشله، ابوًنزو، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َتاَزةُ  َٗ ثََيا  ًَِنزٕو َحسَّ ثََيا أَبُو  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ

ٌَّ أُمَّ  ٔ ّة َوإ َٗ ِ َٔ ٌٔيَن  ًَلَی إِٔحَسی َوَسِب ِت  َٗ تََر ِٓ ائٔيَل ا ٌَّ بَىٔي إرِٔسَ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  ٌٔيَن اهَّللٔ َػل ًَلَی ثِٔيَتئِن َوَسِب  ُٚ ٔ تَر ِٔ ًٔي َسَت

َضا فٔی اليَّارٔ إَٔلَّ  ّة کُلُّ َٗ ِ ًَةُ َٔ   َواحَٔسّة َوهَٔی اِلَحَنا

 اشہؾ نب امعر، فدیلنب ملسم، اوبرمعف، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وساےئ اکی ےن رفامای ینب ارسالیئ ےک ارتہک رفےق وہےئ افر ریمی اتم ےک رتہب رفےق وہں ےگ بس ےک بس دفزیخ وہں ےگ 

ُ ےہ ۔

 

ة
َ
َمَاأع
ح 
ْ ل

 ےک افر فہ اکی ا

 اشہؾ نب امعر، فدیلنب ملسم، اوبرمعف، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ٹب اجان۔اوتمں اک رفوقں 

     875    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً ًنز، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ُمَحنَّ



 

 

َٕ َو  ا بٔٔذَرا ًّ َٕ َوذَٔرا ا بَٔبا ًّ ِبَلُِٜه بَا َٗ  ٌَ ًِ کَا ًَّ ُسيََّة َم ٌُ ٔ َّب َه َلتَت ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َّي َلِو َزَخلُوا فٔی ُجِْحٔ اهَّللٔ َػل ٕ َحً  ٔطبِّرا بٔٔظبِر

ًِ إّٔذا َن َٓ اَل  َٗ الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ اِلَيُضوزُ َواليََّؼاَری  َٗ  َؿٓبٕ َلَسَخِلُتِه ٓٔيطٔ 

ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

مت اےنپ ےس ےلہپ ےک ولوگں یک ریپفی رکف ےگ ابع در ابع )دفونں اہوھتں یک ابملیئ( اہھت در اہھت افر ابتشل فآہل فملس ےن رفامای رضفر 

درابتشل یتح ہک ارگ فہ یسک وگہ ےک لب ںیم دالخ وہےئ وہں ےگ وت مت یھب دالخ وہ اجؤ ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ 

 افر سک یک؟ وہید فاصنری؟ )یک ریپفی رکںی ےگ( رفامای وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ اک ہنتف ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 امؽ اک ہنتف ۔

     876    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًيسٰي بً حناز مرصی، ليث بً سٌيس، سٌيس م٘بری، ًياق بً ًبساهَّلل، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ٌٔيسٕ  ًِ َس ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس یُّ أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ٕ اِلنرِٔصٔ از ًُ َحنَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ٍَ أَبَا  َحسَّ َّطُ َسنٔ ِبٔس اهَّللٔ أَى ًَ  ًٔ ًِ ًَٔيأق بِ ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ اِلَن

اَل ََل َواهَّللٔ  َ٘ َٓ َدَلَب اليَّاَض  َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَو َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ َي َلِيُِٜه أَیَُّضا اليَّاُض َس ًَ َما أَِخَشي 

ُد  ََٜت َرُسوإَٔلَّ َما یُُِخٔ َش َٓ  ِّ ِتٔی اِلَديِرُ بٔالْشَّ اَل َلطُ َرُجْل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أََیأ َ٘ َٓ ىَِيا  ًِ َزصَِزةٔ السُّ ًََلِيطٔ اهَّللُ َلُِٜه ٔم َّی اهَّللُ  ُل اهَّللٔ َػل

 َ٘ َٓ  ِّ ِتٔی اِلَديِرُ بٔالْشَّ ُِٗلُت َوَصِل َیأ اَل  َٗ ُِٗلَت   َٕ ِي َٛ اَل  َٗ ّة ثُهَّ  ًَ َه َسا ٌَّ اِلَديَِر ََل َوَسلَّ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

ُتُل َحَبّلا أَِو یُلٔهُّ إَٔلَّ آکَٔلَة الِ  ِ٘ ٍُ َي ٌَّ کُلَّ َما یُِيبُٔت الزَّبٔي ٔ ٕ أََو َخيِْر صَُو إ ِتٔی إَٔلَّ بَٔديِر ِت َیأ َّي إَٔذا اِمَتََلَِت اِمَتسَّ َدرٔضٔ أَکََلِت َحً

طٔ َخأِصَ  ِّ٘ ًِ یَأُِخُذ َماَّل بَٔح َن َٓ أَکََلِت  َٓ اَزِت  ٌَ َٓ َثَلَلِت َوبَاَلِت ثُهَّ اِجتَرَِّت  َٓ ِنَص  َبَلِت الظَّ ِ٘ ًِ َیأُِخُذ َتاَصا اِسَت یَُباَرُک َلُط َوَم

 ٍُ َنَثٔل الَّٔذی َیأِکُُل َوََل َيِظَب َٛ َنَثلُُط  َٓ طٔ  ِّ٘ ٔ َح يِر َِ  َماَّل بٔ

نب دیعس، دیعس ربقمی، ایعض نب دبع اہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک  ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ولوگں وک ہبطخ اراشد رفامای رھپ رفامای اے ولوگ دخا یک مسق ےھجم اہمتری ابتب یسک

انعویئں ےس وج اہلل اعتیل اہمترے ےئل اکنںیل ےگ۔ اکی رمد ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ زیچ ےس ا ان ادنہشی ںیہن انتج داین یک ر

رش ےسیک ایک ریخ )الثم امؽ( یھب اب ث رش یتنب ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک دری وت اخومش رےہ رھپ رفامای ایک اہک ہک ریخ اب ث 

د۔ںوھ۔ رباست وج ااگیت ےہ فہ ریخ ےہ ای ںیہن نکیل فہ امر ڈایتل ےہ )اجونر وک( ٹیپ الھپ رک ای  گ ے یگ؟ رفامای ریخ وت اب ث ریخ یہ یتنب ےہ

ہمخت وک وبہج دبیمضہ ےک ای رقبی ارملگ رک دہ ی ےہ رگم وج اجونر رضخ )اکی اعؾ یس مسق اک اچرہ( اھکات ےہ افر اس یک وھکںیھک رھباجیت 

 رکات ےہ اشیپب رکات ےہ افر اگجیل رکات ےہ۔ بج فہ )الہپ اھکان( مضہ وہ اجےئ رھپ دفابرہ ںیہ وت وسرج ےک اباقمللب وہ رک التپ اپاخہن

اھکےن آات ےہ۔ ہنیعب وج وکیئ امؽ اےنپ قح ےک اطمقب احلص رکے اگ اس وک ربتک وہیگ افر وج وکیئ انقح احلص رکے وت اوکس یھبک 

 رپ )یھبک( ریس ہن وہ۔ ربتک ہن وہیگ۔ ایکس اثمؽ )اس صخش یک یس( ےہ ہک اھکےئ اجےئ

 ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل نب دیعس، دیعس ربقمی، ایعض نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 امؽ اک ہنتف ۔

     877    حسیث                               جلس سوو  :  لسج

ًنزو بً سواز مرصی، ًبساهَّلل بً وہب، ًنزو بً حارث، برک بً سوازہ، یزیس بً رباح، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً  :  راوی

 الٌاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 ًَ یُّ أَِخبََرنٔی  ازٕ اِلنرِٔصٔ ًُ َسوَّ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًَ َحسَّ ٌَّ یَزٔیَس بِ ثَُط أَ ًَ َسَواَزَة َحسَّ ٌَّ برَِکَ بِ ًُ اِلَحارٔٔث أَ ًَِنزُو بِ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا  ِبُس اهَّللٔ بِ

 َّ َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ثَُط  اَل إٔذَ َربَإح َحسَّ َٗ ًُ طُ  ٔ ًََلِيُِٜه َخزَائ ا ُٓتَٔحِت 

اَل َرُسوُل ا َٗ َنا أََمَزىَا اهَّللُ  َٛ وُل  ُ٘ ٖٕ َن ِو ًَ  ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن اَل  َٗ ٕ أْمُتَْن  ِوو َٗ ٔ أَیُّ  ارَٔض َوالزُّوو َلِيطٔ َوَسلََّه أَِو َٓ ًَ َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

ٌَ ثُهَّ  ٌَ ثُهَّ َتَتَحاَسُسو َُٓشو ًَ  َُيَِر َذلَٔک َتتََيا ٌَ فٔی َمَشاٛٔئن اِلُنَضأجزٔی و ُ٘ ٔ ٌَ أَِو ىَِحَو َذلَٔک ثُهَّ َتِيَلل و ـُ ٌَ ثُهَّ َتتََباَُ َتَتَسابَزُو

ٕف  ٌِ أب َب َٗ ًَلَی رٔ ُضِه  ـَ ٌِ ٌَ َب لُو ٌَ َتِح َٓ 

ااعلص ریض اہلل رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وسادہ، سیدی نب رابح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج افرس افر رفؾ ےک زخاونں رپ ںیہمت حتف ےلم ےگ وت مت 

وکیسن وقؾ نب اجؤ ےگ؟ )ایک وہک ےگ( دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک مہ فیہ ںیہک ےگ وج اہلل افر اےکس روسؽ 

ےن ںیمہ ارم رفامای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر ھچک ہن وہک ےگ؟ اکی دفرسے ےک امؽ ںیم رتبغ رکف ےگ رھپ 

اکی دفرسے ےس دسح رکف ےگ رھپ اکی دفرسے یک رطػ تشپ ریھپف ےگ رھپ اکی دفرسے ےس دینمش روھک ےگ ای ایسی یہ وکیئ 

 اپس اجؤ ےگ۔ ابت رفامیئ رھپ نیکسم اہمرجفں ےک

رمعف نب وساد رصمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وسادہ، سیدی نب رابح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

 امؽ اک ہنتف ۔

     878    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یوىص بً ًبساَلًلی برصی، ابً وہب، یوىص، ابً طہاب، رعوہ بً زبير، مشور بً مُخمہ، حرضت ًنزو بً  :  راوی

 ًوٖ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

یُّ  ًِلَی اِلنرِٔصٔ َ ًَِبٔس اِْل  ًُ ثََيا یُوىُُص بِ ٌَّ اِلنِٔشَوَر  َحسَّ َ ٔ أ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص  أَِخبََرنٔی ابِ

ٍَ َرُس  ٌَ َطضَٔس بَِسّرا َم ًٔ لَُؤٓیٕ َوکَا ٔ بِ ًَأمز ُٕ بَىٔي  ٖٕ َوصَُو َحلٔي ِو ًَ  ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ َمَة أَِخبََرُظ  ًَ َمُِخَ َّ بِ ًََلِيطٔ ؤل اهَّللٔ َػل ی اهَّللُ 

 ًٔ یِ ٔیَی اِلَبِْحَ ًَ اِلَحزَّاحٔ إ َث أَبَا ًُبَِيَسَة بِ ٌَ َه َب َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َه أَ َّی اهَّللُ َوَسلَّ ٌَ الئَّييُّ َػل ِتٔی بٔحٔزِیَتَٔضا َوکَا  َیأ

 ًٔ یِ َه صَُو َػاَلَح أَصَِل اِلَبِْحَ َلِيطٔ َوَسلَّ ِت ًَ ٌَ َشنٔ َٓ  ًٔ یِ ًِ اِلَبِْحَ ٔسَو أَبُو ًُبَِيَسَة بَٔنإل ٔم َ٘ َٓ مٔیِّ  ًَ اِلَحرِضَ ََلَئ بِ ٌَ ًََلِيضِٔه اِل َز  َوأَمَّ

 َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔ َم ِحز َٔ ِوا َػََلَة اِل َٓ َوا َٓ ٔ أَبٔی ًُبَِيَسَة  ُسوو ُ٘ َّی اِْلَِنَؼاُر بٔ ا َػل َّی اهَّللُ َلنَّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ُ َلِيطٔ َوَسلََّه حٔيَن َرآصُِه ث ًَ َّی اهَّللُ  َه َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓتََبشَّ زَُّؿوا َلطُ  ٌَ َت َٓ  َٖ َلِيطٔ َوَسلََّه اِنرَصَ ٌَّ أَبَا ًَ ُتِه أَ ٌِ اَل أَُهيُُِّٜه َسنٔ َٗ هَّ 

الُوا  َٗ  ًٔ یِ ًِ اِلَبِْحَ ٔسَو بَٔظِيٕئ ٔم َٗ ِْقَ أَِخَشي ًُبَِيَسَة  َٔ َواهَّللٔ َما اِل َٓ ِه  ُٛ لُوا َما َيرُسُّ وا َوأَمِّ اَل أَبِْٔشُ َٗ أََجِل یَا َرُسوَل اهَّللٔ 

َٓتَيَ  ِبَلُِٜه  َٗ  ٌَ ًِ کَا ًَلَی َم َنا بُٔشَلِت  َٛ َلِيُِٜه  ًَ ىَِيا  ٌِ تُِبَشَم السُّ َلِيُِٜه أَ ًَ ٜٔىِّي أَِخَشي  َلِيُِٜه َوَل ُش ًَ َٓ َنا َتَيا َٛ ُشوَصا  َٓ وصَا ا

َِٜتُضِه  َنا أَصَِل َٛ َُِٜٜه  ٔ ُتِضل َٓ 

ویسن نب دبعاالیلع رصبی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم، رضحت رمعف نب وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اؿ ےس رفاتی ےہ ہک وج ونب اعرم نب ولی ےک فیلح ےھت افر دبر ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رشکی وہےئ ےھت 

ےن  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدیبعہ نب رجاح وک رحبنی اجیھب ہک زجہی فوصؽ رک ےک الںیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اعتٰیل ہنع الہ رحبنی ےس حلص رک ےک رضحت العء نب رضحیم وک اؿ اک اریم رقمر رفامای اھت۔ انچہچن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ریض اہلل

رحبنی ےس )زجہی اک( امؽ فوصؽ رک ےک الےئ وت ااصنر وک اؿ یک آدم یک االطع وہیئ بس )ولحمں فاےل یھب( امنز رجف ںیم روسؽ اہلل یلص 

ہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلم بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ڑپھ رک فاسپ وہےئ وت ہی ولگ اسےنم آےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

فملس اؿ وک دھکی رک رکسماےئ رھپ رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک مت ےن انس ہک اوبدیبعہ رحبنی ےس ھچک الےئ ںیہ۔ رعض ایک یج اہں اے اہلل ےک 

روسؽ۔ رفامای وخش وہ اجؤ افر ادیم روھک اس زیچ یک سج ےس ںیہمت وخیش وہیگ اہلل یک مسق ےھجم اہمترے قلعتم رقف ےس ھچک وخػ 

 ےھجم ہی رطخہ ےہ ہک داین مت رپ ایس رطح داشدہ رک دی اجےئ سج رطح مت ےس ولہپں رپ داشدہ یک یئگ رھپ مت یھب اس ںیم فرطخ ںیہن نکیل

اکی دفرسے ےس سبھ رک رتبغ رکف ےسیج اوہنں ےن اکی دفرسے ےس سبھ رک داین رتبغ یک وت داین ںیہمت یھب الہک )ہن( رک ڈاےل 

 ےسیج اس ےن اؿ وک الہک رک دای۔

ویسن نب دبعاالیلع رصبی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم، رضحت رمعف نب وعػ ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک ہنتف ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ۔ وعروتں اک

     879    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بْش بً ہَلل ػواٖ، ًبسالوارث بً سٌيس، سلامیٌ تيیم، ًنزو بً رآٍ، ًبساهَّلل بً مبارک، سلامیٌ تيیم، ابی  :  راوی

 ًثناٌ ىہسی، حرضت اسامہ بً زیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ صََٔللٕ  ثََيا بِْٔشُ بِ ٍٕ َحسَّ  َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  َِّيیٔمِّ ح و َحسَّ ٌَ الت ًِ ُسَلامِیَ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اِلَوارٔٔث بِ ًَ ثََيا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ثََيا الؼَّ

ًٔ َزیِسٕ  ًِ أَُساَمَة بِ ًَ ٌَ اليَِّضٔسیِّ  ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ َِّيیٔمِّ  ٌَ الت ًِ ُسَلامِیَ ًَ ًُ اِلُنَباَرٔک  ِبُس اهَّللٔ بِ َّی اهَّللُ  ًَ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ًِ اليَِّشائٔ  ًَلَی الزَِّجأل ٔم ٔسی ٓٔتَِيّة أرََضَّ  ٌِ َُ َب  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما أََز

رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، امیلسؿ یمیت، رمعف نب راعف، دبعاہلل نب کرارک، امیلسؿ یمیت، ایب امثعؿ دہنی، رضحت 

زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اےنپ دعب رمدفں ےک ےئل وعروتں  ااسہم نب

 ےس زایدہ رضر راسں ہنتف وکیئ ںیہن وھچڑ راہ۔

یمیت، ایب امثعؿ دہنی، رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاولارث نب دیعس، امیلسؿ یمیت، رمعف نب راعف، دبعاہلل نب کرارک، امیلسؿ  :  رافی

 رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک ہنتف ۔

     880    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، خارجہ بً مؼٌب، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ ٕب  ٌَ ًٔ ُمِؼ ًِ َخارَٔجَة بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًََلأئ  ًِ َزیِسٔ بِ  ًِ ًَ أَِسَلَه 

 َ ًِ َػَبإح إَٔلَّ َوَمَلک َلِيطٔ َوَسلََّه َما ٔم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًٔ َيَشإر  َجأل بِ ٌٔ َویِْل لرٔلِّ ٌٔ یَُيازٔیَا ا

ًِ الزَِّجالٔ  ًِ اليَِّشأئ َوَویِْل لٔليَِّشأئ ٔم  ٔم

، یلع نب دمحم، فعیک، اخرہج نب بعصم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ حبص دف رفےتش اکپرےت ںیہ وعرںیت رمدفں ےئلیک الہتک ف ربابدی ںیہ وعرںیت 

 دی ںیہ۔رمدفں ےک ےئل الہتک ف رباب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اخرہج نب بعصم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ۔ وعروتں اک ہنتف

     881    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزاٌ بً موسٰي ليثي، حناز بً زیس، ًلی بً زیس بً جسًاٌ، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

 َ ث ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ُموَسي اللَِّيثٔيُّ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا ٌَّ َحسَّ ٌٔيٕس أَ ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ  ٌَ ا ًَ ًٔ ُجِس ًُ َزیِٔس بِ ًَلٔیُّ بِ َيا 

 ٔ ْة حُِلَوْة َوإ ىَِيا َخرٔضَ ٌَّ السُّ ٔ اَل إ َٗ ٌَ ٓامَٔی  َٓکَا اَو َخٔليّبا  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َيأِظْ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٓ ُُِٜٔه ٓٔيَضا  ٔ ٌَّ اهَّللَ ُمِشَتِدل

وا اليَِّشاَئ َٛ  ُ٘ ىَِيا َواتَّ وا السُّ ُ٘ َٓاتَّ ٌَ أَََل  َنلُو ٌِ َٕ َت  ِي

رمعاؿ نب ومٰیس یثیل، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

رفامای داین رسزبس فریشںی ےہ افر اہلل اعتیل ںیہمت داین ںیم احمک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ےک ےئل ڑھکے وہےئ افر ہبطخ ںیم ہی یھب

 انبےن فاےل ںیہ رھپ ںیھک ےگ ہک مت ےسیک لمع رکےت وہ رر ےس ونس داین ےس ےتچب رانہ افر وعروتں ےس ےتچب رانہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع رمعاؿ نب ومٰیس یثیل، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک ہنتف ۔

     882    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً موسٰي، موسٰي بً ًبيسہ، زاؤز بً مسرک، رعوہ بً زبير، او  ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، ًبيساهَّلل :  راوی

 النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ًِ ُموَس  ًَ ًُ ُموَسي  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َزاُوَز َحسَّ ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ًٔ ي بِ بِ

َلِيطٔ َوَسلََّه جَ  ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت بَِيَيَنا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٔ ًٔ الزُّبَيِر َوَة بِ ًِ رُعِ ًَ الْٔص فٔی اِلَنِشحٔٔس إٔذِ َزَخَلِت ُمِسرٕٔک 

اَل الئَّييُّ َػ  َ٘ َٓ ُُٓل فٔی زٔیَيٕة َلَضا فٔی اِلَنِشحٔسٔ  ًِ ُمزَیَِيَة َتزِ ًِ لُِبٔص اِمَزأَْة ٔم ًَ َه یَا أَیَُّضا اليَّاُض اىَِضِوا نَٔشائَُِٜه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ل

َّي َلبَٔص نَٔشاُؤصُِه الزِّیَيَة َو  يُوا َحً ٌَ ائٔيَل َلِه یُِل ٌَّ بَىٔي إرِٔسَ ٔ إ َٓ ٔ فٔی اِلَنِشحٔٔس  ََّبِدتُر ٌَ فٔی اِلَنَشأجسٔ الزِّیَئة َوالت  َتَبِدتَرِ

ہبیش، یلع نب دمحم، دیبع اہلل نب ومیس، ومٰیس نب دیبعہ، داؤد نب دمرک، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اوبرکب نب ایب 



 

 

 اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت ہک ہلیبق زمہین یک اکی وعرت دجسم

رک ےک دالخ وہیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ اینپ وعروتں وک انبؤ اھگنسر رکےن ےس افر دجسم ںیم انز ںیم انبؤ اھگنسر 

ف رخنہ ےس ےنلچ ےس عنم رکف ویکہکن ینب ارسالیئ رپ تنعل ںیہن آیئ اتآہکن اؿ یک وعرںیت زبی ف زتنی اک ابلس نہپ رک دجسمفں ںیم انز 

 ۔رخنفں ےس آےن ںیگل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، دیبعاہلل نب ومٰیس، ومٰیس نب دیبعہ، داؤد نب دمرک، رعفہ نب زریب، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ونتفں اک :   ابب

 وعروتں اک ہنتف ۔

     883    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ًاػه، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَّ أَبَا صَُزیَِزَة َلقَٔی اِمَزأَّة َحسَّ ًِ َمِویَی أَبٔی ُرصِٕه َواِسُنطُ ًُبَِيْس أَ ًَ أػٕه 

اَل َوَلُط َتَليَّبِ  َٗ اَلِت اِلَنِشحَٔس  َٗ  ًَ ًَ تُزٔیٔسی اَل یَا أََمَة اِلَحبَّارٔ أَیِ َ٘ َٓ َبّة تُزٔیُس اِلَنِشحَٔس  ٌِ ُمَتَليِّ ِّی َسنٔ إٔن َٓ اَل  َٗ ِه  ٌَ اَلِت َن َٗ ُت ٔت 

ٔیَی اِلَنِشحٔسٔ َلِه  َجِت إ َ ََ وُل أَیَُّنا اِمَزأَةٕ َتَليََّبِت ثُهَّ  ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َتٔشَل َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِِ َّي َت َبِل َلَضا َػََلْة َحً ِ٘   ُت

اکی وعرت آیئ وج وخوبش اگل رک دجسم اجریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم 

؟یھ رفامےن ےگل اے اہلل ابجر یک دنبی اہکں اجریہ وہ؟ ےنہک یگل دجسم۔ رفامای دجسم )ںیم اجےن( ےک ےئل یہ وخوبش اگلیئ۔ ےنہک یگل یج 

 اگل رک دجسم یک رطػ ےلکن ایکس وکیئ اہں۔ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک وج وعرت یھب وخوبش

 امنز یھب وبقؽ ہن وہیگ اہیں کت ہک اھنےئ )افر وخوبش وک زالئ رکے(۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک ہنتف ۔

     884    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً رمح، ليث بً سٌس، ابً ہاز، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ُرِمٕح أَىِبَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َرُسولٔ َحسَّ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ اِلَضازٔ  ًِ ابِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس  أَىَا اللَِّيُث بِ

ارٔ  َٔ ِِ ٔ ًِ أَلِست ٌَ ٔم ثٔرِ ِٛ ًَ َوأَ ِٗ َْشَ اليَِّشأئ َتَؼسَّ ٌِ اَل یَا َم َٗ َّطُ  َلِيطٔ َوَسلََّه أَى ًَ َّی اهَّللُ  ثََر أَصِٔل اليَّارٔ َٓ  اهَّللٔ َػل ِٛ ًَّ أَ ِّی َرأَیُِتُٜ إٔن

ًَ َو  ٌِ ٌَ اللَّ اَل تُِٜثٔرِ َٗ ثََر أَصِٔل اليَّارٔ  ِٛ ًَّ َجزَِلْة َوَما َلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَ اَلِت اِمَزأَْة ٔمِيُض َ٘ َٓ ًِ ٔظيَر َما َرأَیُِت ٔم ٌَ ٌَ اِل َتٜرُِفِ

ًٕ أََُِلَب لٔٔذی لُٓبٕ  ٕل َوزٔی ِ٘ ًَ ٔل  ىَاَٗٔؼأت  ِ٘ ٌَ ٌٔ اِل َؼا ِ٘ ا نُ اَل أَمَّ َٗ  ًٔ ی ٔل َوالسِّ ِ٘ ٌَ ٌُ اِل َؼا ِ٘ اَلِت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما نُ َٗ  ًَّ ٔمِيُٜ

ِّی َوتُ  ٔل َوَتِنُُٜث اللََّيایَٔی َما ُتَؼل ِ٘ ٌَ ٌٔ اِل َؼا ِ٘ ًِ نُ َضَذا ٔم َٓ ٔسُل َطَضاَزَة َرُجٕل  ٌِ َظَضاَزةُ اِمَزأََتئِن َت َٓ ٌَ ا ـَ َٔطُ فٔی َرَم َضَذا  ِٔ َٓ

 ًٔ ی ٌٔ السِّ َؼا ِ٘ ًِ نُ  ٔم

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 دفزویخں ںیم زایدہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے وعروتں یک امجتع دصہق ایک رکف افر اافغتسر یک رثکت ایک رکف ویکہکن ںیم ےن

وعرںیت د ںیھک اؿ ںیم ےس اکی وعرت ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک فہج ےہ ہک الہ دفزخ ںیم مہ وخانیت زایدہ ںیہ؟ رفامای 

مت نعل نعط تہب رکیت وہ افر اخفدن یک انرکشی )افر اندقری( رکیت وہ ںیم ےن یسک انصق لقع افر انصق دنی فاےل وک ہن داھکی ہک یسک 

دھجمسار رپ احفی وہ اجےئ مت ےس سبھ رک۔ رعض رکےن یگل اے اہلل ےک روسؽ لقع افر دنی ںیم )مہ( انصق ےسیک ںیہ؟ رفامای لقع 

ںیم وت اس رطح انصق وہ ہک دف وعروتں یک وگایہ اکی رمد ےک اسمفی ےہ ہی لقع ںیم انصق وہےن ویکہج ےس ےہ افر دنچ )دؿ افر( 

 ؿ ےک رفزے ںیہن رھک ںیتکس ہی دنی ںیم انصق وہان ےہ۔راںیت امنز ںیہن ڑپھ ںیتکس راضم



 

 

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر ربااکؾ ڑھچفاان۔کین اکؾ رکفاان 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     885    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، مٌاویہ بً ہظاو، ہظاو بً سٌس، ًنز بً ًثناٌ، ًاػه بً ًثناٌ، رعوہ، او النوميين  :  راوی

 ي اهَّلل تٌایٰی ًيہاسيسہ ًائظہ رض

 ًُ ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ ًُ صَٔظاوٕ  اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ًَُنَز بِ ًَأػٔه بِ  ًِ ًَ  ٌَ ِثَنا

ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػ  ٌِ اَلِت َسنٔ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َوَة  ًِ رُعِ ًَ  ٌَ ًِ اِلُنِيرَکٔ ًُِثَنا ًَ ٖٔ َواىَِضِوا  زُو ٌِ وُل ُمزُوا بٔاِلَن ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

َََٓل يُِشَتَحاَب َلُِٜه  ٌِ َتِسًُوا  ِبَل أَ َٗ 

 اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، اشہؾ نب دعس، رمع نب امثعؿ، اعمص نب امثعؿ، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

مت  رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ارمابرعملفػ افر  یہ نع ارکنمل رکےت روہ لبق ازںی ہک

 داعںیئ اموگن افر اہمتری داعںیئ وبقؽ ہن وہں )ارمابرعملفػ افر  یہ نع ارکنمل رتک رکےن ویکہج ےس(۔

، اعمفہی نب اشہؾ، اشہؾ نب دعس، رمع نب امثعؿ، اعمص نب امثعؿ، رعفہ، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     886    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسامہ اسنٌيل بً ابی خالس، حرضت ٗيص بً ابی حازو :  راوی

ٕ َوأَبُو أَُساَم  ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌٔيَل َحسَّ ًِ إِٔسَن ًَ ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ  َة  ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس  بِ

ٔ ا ٌَ صَٔذظ ُؤ ُِه َتِْقَ َّٜ اَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض إٔى َٗ َلِيطٔ ثُهَّ  ًَ َحنَٔس اهَّلَل َوأَثِىَي  َٓ اَو أَبُو برَِکٕ  َٗ اَل  َلِيُِٜه َٗ ًَ ًَ آَميُوا  یََة یَا أَیَُّضا الَّٔذی ِْ

َُٔشُٜ  ولُ أَِن ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َيا َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ َّا َسنٔ ًِ َؿلَّ إَٔذا اصَِتَسیُِتِه َوإٔى ِه َم ُٛ
ٌَّ اليَّاَض إَٔذا َرأَِوا اِلُنِيرَکَ ِه ََل َيرُضُّ ٔ  إ

اَل أَبُو أَُساَمَة َم  َٗ ابٔطٔ  َ٘ ٌٔ ُضِه اهَّللُ بٔ نَّ ٌُ ٌِ َي ِّرُوىَطُ أَِوَطَک أَ ي َِ َه ََل ُي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ ی  َ َِ ُ زَّّة أ

ولُ  ُ٘  َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت ،سی نب ایب احزؾ رفامےت ںیہ ہک دیسان اوبرکب ریض اہلل 

َّ  اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ اہلل یک دمح فانثء ےک
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دعب رفامای اے ولوگ! مت ہی آتی ڑپےتھ وہ ن 

ْ اے اامیؿ فاول! مت اینپ اجونں یک رکف رکف رمگاہ وہےن فاےل یک رمگایہ ںیہمت رضر ںیہن اچنہپ یتکس ہکبج مت وخراہ

ُ

 

ْ
 

ت َ َ

 

وہ راتس رپ  ِإَذا اْه

ہک افر مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس بج ولگ ربایئ وک د ںیھک رھپ اےس متخ ہن رکاںیئ وت دیعب ںیہن 

 اہلل اعتیل اؿ بس وک )ربفں افر وکینں وک( اےنپ ذعاب ںیم التبم رک دںی )اس داین ںیم(۔

 ، اوبااسہم الیعمس نب ایب اخدل، رضحت ،سی نب ایب احزؾاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔



 

 

     887    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، ًلی بً بذینہ، حرضت ابوًبيسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ بَٔذینَ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی ًُبَِيَسَة  ًَ اَل  َة  َٗ

ٌَ الزَُّجُل یَ  ُؽ کَا ِ٘ ٍَ ٓٔيضِٔه اليَّ َٗ ا َو ائٔيَل َلنَّ ٌَّ بَىٔي إرِٔسَ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِيُط َرُسوُل اهَّللٔ َػل ََٓيِيَضاُظ  ىِٔب  ًَلَی الذَّ َزی أََخاُظ 

ٌَ أَٛٔيَلطُ  ٌِ یَُٜو طُ َما َرأَی ٔمِيطُ أَ ٌِ ُس َلِه یَِنَي َِ ٌَ اِل إَٔذا کَا ٕف َوىَزََل ٓٔيضِٔه  َٓ ٌِ ضِٔه بَٔب ـٔ ٌِ ُٗلُوَب َب َب اهَّللُ  رَضَ َٓ یَبُط َوَخلٔيَلطُ  َوَشٔ

َّي بَلَ  ًٔ َمزَِیَه َحً ٌٔ َزاُوَز َؤًيَسي ابِ ًَلَی لَٔشا ائٔيَل  ًِ بَىٔي إرِٔسَ وا ٔم رَفُ َٛ  ًَ ًَ الَّٔذی ٌٔ اَل لُ َ٘ َٓ  ٌُ آ ٌَ بٔاهَّللٔ اِلُْقِ َّ َوَلِو کَاىُوا یُِؤٔميُو

ٌَ َرُسوُل َوا اَل َوکَا َٗ  ٌَ و ُ٘ َٓأس ثٔيّرا ٔمِيُضِه  َٛ  ًَّ ٜٔ َه لئَّييِّ َوَما أُىِزَٔل إَٔلِيطٔ َما اتََّدُذوصُِه أَِولَٔياَئ َوَل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ًَ وُظ  َتأَِٔرُ َٓ الٔٔه  ًَلَی یََسِی الوَّ َّي َتأُِخُذوا  اَل ََل َحً َٗ َحَلَص َو َٓ ّٜٔئا  ثََيا أَبُو ُمتَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ا َحسَّ ِّٙ أََِرّ لَی اِلَح

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی ًُبَِيَسَة  ًَ ًٔ بَٔذیَنَة  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ أح  ًُ أَبٔی اِلَوؿَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلَیَّ َحسَّ َلِيطٔ َزاُوَز أَِمََلُظ  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ

َه بٔنِٔثلٔطٔ َو   َسلَّ

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، یلع نب ذبب ہ، رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ر اےلگ رفز فآہل فملس ےن رفامای ینب ارسالیئ ںیم بج وکاتیہ آیئ وت اکی رمد اےنپ اھبیئ وک التبمےئ تیصعم دھکی رک اس ےس رفاتک اف

اےکس اسھت اھکات اتیپ افر لم لج رک راتہ افر انگہ ویکہج ےس اس ےس رتک اقلعتت ہن رکات وت اہلل اعتیل ےن اؿ ےک ولقب وک ابمہ طلخ رک 
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َؿ کت رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ي ُ

 ےئگ افر رفامای مت ذعاب ےس ںیہن چب  ےتک اہیں کت ہک اظمل ےک اہھت ڑکپف افر اےس قح )افر ااصنػ( ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت آپ ھٹیب

 رپ وبجمر ہن رکف۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، یلع نب ذبب ہ، رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     888    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًنزاٌ بً موسٰي، حناز بً زیس، ًلی بً زیس بً جسًاٌ، ابی نرضہ :  راوی

ًِ أَبٔی نَ  ًَ  ٌَ ا ًَ ًٔ َجِس ًُ َزیِسٔ بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ َزیِٕس َحسَّ ازُ بِ ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا َحنَّ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا ٌَّ َحسَّ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ ًِ أَبٔی َس ًَ َة  رِضَ

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَٔنطُ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٕ إَٔذا  ٓٙ وَل بَٔح ُ٘ ٌِ َي ًَّ َرُجَّل َصِيَبُة اليَّأض أَ ٌَ اَل أَََل ََل َیِنَي َٗ ٌَ ٓامَٔی  کَا َٓ اَو َخٔليّبا  َٗ َه 

ضٔبَِيا َٓ ِس َواهَّللٔ َرأَیَِيا أَِطَياَئ  َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس َو َبکَی أَبُو َس َٓ اَل  َٗ 

 رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رمعاؿ نب ومیس، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، ایب

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ہبطخ ےئلیک ڑھکے وہےئ دفراؿ ہبطخ ہی یھب رفامای  رر ےس ونس یسک رمد وک بج فہ قح ےس 

ںیہ اس ےک دعب رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع فافق وہ قح ےنہک ےس ولوگں یک  تبی رہزگ ام ع ہن وہین اچےئہ۔ رافی ےتہک 

 رفڑپے افر رفامای دخبامہ ےن یئک زیچںی )انقح( د ںیھک نکیل مہ  تبی ںیم آےئگ۔

 رمعاؿ نب ومٰیس، امحد نب زدی، یلع نب زدی نب دجاعؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     889    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوَکیب، ًبساهَّلل بً ىنير، ابومٌاویہ، اًنع ًنزو بً مزہ، ابی بدتری، حرض :  راوی

ًٔ ُمزَّ  ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ٕ َوأَبُو ُم ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔی اِلَبِدتَرٔیِّ  ًَ َة 



 

 

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اَل یََزی َٗ َٗ َشُط  ِٔ َٕ َیِحْٔقُ أََحُسىَا َن ِي َٛ الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ َشطُ  ِٔ ِه َن ُٛ َه ََل َیِحْٔقِ أََحُس َوَسلَّ

ًَزَّ َوَجلَّ َلُط یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ َما َم  وُل اهَّللُ  ُ٘ َي َٓ وُل ٓٔيطٔ  ُ٘ اْل ثُهَّ ََل َي َ٘ َلِيطٔ ٓٔيطٔ َم ًَ ٌِ أَِمّزا ِهَّلِل  َک أَ ٌَ وُل َي ُ٘ َي َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ وَل فٔی  ُ٘ َت

ٌِ َتِدَشي َّٙ أَ ِيَت أََح ُٛ إٔیَّاَی  َٓ وُل  ُ٘ َي َٓ  َخِظَيُة اليَّأض 

ر ی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 

ی

 

ج
ن 

اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع رمعف نب رمہ، ایب 

ای مت ںیم ےس وکیئ یھب اینپ  ریقح ہن رکے۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ ںیم ےس وکیئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

اینپ  ریقح ےسیک رکاتکس ےہ ؟ رفامای اس رطح ہک وکیئ اعمہلم دےھکی اس ابرے ںیم اہلل اک مکح اےس ولعمؾ وہ رھپ ایبؿ ہن رکے وت رفز 

 ںیم )قح ابت( ےنہک ےس ایک ام ع وہا؟ وجاب دے اگ ولوگں اک وخػ وت اہلل رب ایقتم اہلل زعفلج رفامںیئ ےگ ںیہمت الفں اعمہلم

 ازعلت رفامںیئ ےگ رصػ ھجم یہ ےس ںیہمت ڈران اچےئہ اھت۔

ر ی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ی

 

ج
ن 

 اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع رمعف نب رمہ، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     890    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہًلی بً محنس، وٛيٍ، ارسائيل، ابواسحٙ، ًبيساهَّلل بً حرضت جزیز رضي  :  راوی

 ٕ ًٔ َجزٔیز ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ائٔيَل  ًِ إرِٔسَ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ

َنُل ٓٔيضِٔه بٔاِلنَ  ٌِ ِووٕ ُي َٗ  ًِ َه َما ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  إب َػل َ٘ ٌٔ ُضِه اهَّللُ بٔ ًَنَّ ٌَ إَٔلَّ  ِّرُو ي َِ ٍُ ََل يُ زُّ ٔمِيُضِه َوأَِمَي ًَ اصٔي صُِه أَ ٌَ 

فملس  یلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، دیبع اہلل نب رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

انرفاماینں یک اجںیئ ہکبج فہ وقؾ )انرفامین ےس ےنچب فاےل( اؿ انرفامونں ےس زایدہ ہبلغ افر وقت  ےن رفامای سج وقؾ ںیم یھب اہلل یک



 

 

 فاےل وہں افر )وصبرت زناع( اانپاچبؤ رک ےتک وہ )اےکس ابفوجد یھب انرفامین وک متخ ہن رکاںیئ وت( اہلل اعتیل اؿ بس وک زساد۔ات ےہ۔

 ،قح، دیبعاہلل نب رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، ارسالیئ، اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     891    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سٌيس بً سویس، یحٌٰي بً سليه، ًبساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه، ابی زبير، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  اویر

ًِ أَبٔی ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ٌَ بِ ًٔ ًُِثَنا ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثََيا یَِحٌَي بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ا َحسَّ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٔ ا الزُّبَيِر َل َلنَّ

ًَأجئب  َ ثُونٔی بٔأ اَل أَََل تَُحسِّ َٗ َه ُمَضأجَزةُ اِلَبِْحٔ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ِت إ ٌَ اَل  َرَج َٗ َما َرأَیُِتِه بٔأَِرٔق اِلَحَبَظٔة 

ًُ ُجلُوْض َمزَِّت بٔيَ  ًِ َمإئ ٓٔتَِيْة ٔمِيُضِه بَلَی یَا َرُسوَل اهَّللٔ بَِيَيا ىَِح ُٗلَّّة ٔم ًَلَی َرأِٔسَضا  ٔ َرَصابٔيئضِٔه َتِحنُٔل  ًََحائٔز  ًِ ًَُحوْز ٔم ا 

 َٜ ِ اى َٓ بَتَِيَضا  ِٛ ًَلَی ُر ِت  َُخَّ َٓ َضا  ٌَ َٓ ِيَضا ثُهَّ َز َٔ ٔ ت َٛ َل إِٔحَسی یََسیِطٔ بَيَِن  ٌَ َح َٓ ًّي ٔمِيُضِه  َٔ َنزَِّت بٔ ِت َٓ ٌَ َٔ ا اِرَت َلنَّ َٓ ُٗلَُّتَضا  ِت  رَسَ

 َٔ ًَ َوتَ اِلَت ی ٔ َٔ ِْ لٔيَن َوا ٍَ اِْلَوَّ ٔسيَّ َوَجَن ٍَ اهَّللُ اِلرُکِ َلُه یَا َُُسُر إَٔذا َوَؿ ٌِ َٖ َت اَلِت َسِو َ٘ َٓ کَلََّنِت اِْلَیِسٔی َواِْلَِرُجُل َتِت إَٔلِيطٔ 

 ُ٘ اَل َي َٗ َٕ أَِمزٔی َوأَِمزَُک ًِٔيَسُظ َُّسا  ِي َٛ َلُه  ٌِ َٖ َت ََٓشِو  ٌَ ِت بَٔنا کَاىُوا َیِٜٔشبُو َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه َػَس ًَ َّی اهَّللُ  وُل َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًِ َطٔسیٔسصِٔه  ٔٔضِٔه ٔم ٌٔي ـَ ٔ ّة ََل یُِؤَخُذ ل ُض اهَّللُ أُمَّ سِّ َ٘ َٕ ُي ِي َٛ ِت  َٗ  َػَس

 بج دنمسری دیعس نب وسدی، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

اہمرجنی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فاسپ ےچنہپ وت آپ ےن رفامای مت ےن ہشبح ںیم وج بیجع ابںیت د ںیھک فہ ںیمہ ںیہن 

ئاتؤےگ۔ اؿ ںیم ےس دنچ ونوجاونں ےن رعض ایک رضفر اہلل ےک روسؽ! اکی رمہبت مہ ےھٹیب وہےئ ےھت ہک فاہں ےک درفوشیں یک 

 رس رپ اپین اک  اکٹ ااھٹےئ امہرے اپس ےس زگری وت اس ےن اانپ اکی اہھت اس ےک دفونں دنکوھں ےک درایمؿ راھک رھپ اےس اکی سبایھ

داکھ دای فہ ونٹھگں ےک لب رگی افر اس اک  اکٹ وٹٹ ایگ بج فہ ایھٹ وت اس یک رطػ وتمہج وہ رک ےنہک یگل ںیہمت یرقنبی ملع وہ اجےئ اگ 



 

 

 رکیس اقمئ رفامںیئ ےگ افر اف نی فآرخنی وک عمج رفامںیئ ےگ افر اہھت اپؤں اےنپ رکوتت ایبؿ رکںی ےگ اس اے اکمر بج اہلل اعتیل

ےسیک اس  فتق ںیہمت ملع وہاگ ہک اہلل ےک اہیں ریما افر اہمترا ایک ہلصیف وہات ےہ روسؽ اہلل ےن رفامای اس سبایھ ےن چس اہک چس اہک اہلل اعتیل

 زمکفر یک اخرط اطوتقر ےس وماذخہ ہن ایک اجےئ۔وقؾ وک اپک رکںی سج ںیم 

 دیعس نب وسدی، ٰییحی نب میلس، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     892    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ٗاسه بً زَکیا بً زیيار، ًبسالزحنً بً مؼٌب، محنس بً ًبازہ واسلي، یزیس بً ہاورٌ، ارسائيل، محنس بً  :  راوی

 يہححازہ، ًليہ ًوفی، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ً

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕب ح و َحسَّ ٌَ ًُ ُمِؼ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًٔ زٔیَيإر َحسَّ یَّا بِ ًُ َزََکٔ أسُه بِ َ٘ ثََيا اِل ثََيا َیزٔیُس  َحسَّ ًَُباَزَة اِلَوأسٔليُّ َحسَّ

 ًَ ًُ ُجَحاَزَة  ُس بِ ائٔيُل أَىَِبأَىَا ُمَحنَّ ثََيا إرِٔسَ اََل َحسَّ َٗ  ٌَ ًُ َصاُرو اَل َرُسوُل بِ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ َة اِل ٔليَّ ًَ  ًِ

 ٕ ٌٕ َجائٔز ًَِسٕل ًِٔيَس ُسِلَلا ٔ کَلَٔنُة  ُل اِلحَٔضاز ـَ ِٓ َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

رؿ، ارسالیئ، دمحم نب اجحدہ،  ہیط وعیف، رضحت اقمس نب زرکای نب دانیر، دبعارلنمح نب بعصم، دمحم نب ابعدہ فایطس، سیدی نب اہف

 اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای الضف اہجد اظمل ابداشہ ےک

 اسےنم ااصنػ یک ابت )انہک( ےہ۔

نب ابعدہ فایطس، سیدی نب اہفرؿ، ارسالیئ، دمحم نب اجحدہ،  ہیط وعیف،  اقمس نب زرکای نب دانیر، دبعارلنمح نب بعصم، دمحم :  رافی

 رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔

     893    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 راطس بً سٌيس رملی، وليس بً مشله، حناز بً سلنہ، ابوُالب، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ازُ  ثََيا َحنَّ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ٌٔيٕس الزَِّملٔیُّ َحسَّ ًُ َس ثََيا َرأطُس بِ اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ ًِ أَبٔی َُالٕٔب  ًَ ًُ َسَلَنَة  بِ

اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَ  َ٘ َٓ ٔ اِْلُویَی  َه َرُجْل ًِٔيَس اِلَحِنَزة َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َق لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ًَِيطُ رَعَ ََٜت  ََٓش ُل  ـَ ِٓ ٔ أَ یُّ اِلحَٔضاز

ا َرأَی اِلَحِنَزَة الثَّ  َلنَّ ًَ الَٓ اَل أَیِ َٗ َب  َٛ زِزٔ لٔيَرِ َِ ٍَ رِٔجَلطُ فٔی اِل َبٔة َوَؿ َ٘ ٌَ ا َرمَی َجِنَزَة اِل ََٓلنَّ ِيُط  ًَ ََٜت  َش َٓ اَل اىَٔيَة َسأََلُط  َٗ ائُٔل  شَّ

 ٕ ٌٕ َجائٔز ٕٙٓ ًِٔيَس ذٔی ُسِلَلا اَل کَلَٔنُة َح َٗ  أَىَا یَا َرُسوَل اهَّللٔ 

 ہملس، اوباغبل، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک )جح ےک ومعق رپ( رمجہ رادش نب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، امحد نب

افیل ےک رقبی اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! وکاسناہجد الضف ےہ؟ آپ 

آپ اخومش رےہ بج آپ ےن رمجہ ہبقع یک ریم یک وت اانپاپؤں  اخومش رےہ بج آپ ےن رمجہ اثہین یک ریم وت اس ےن رھپ یہی وپاھچ

راکب ںیم رھک رک وپاھچ فہ اسلئ اہکں ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیم وہں اے اہلل ےک روسؽ۔ رفامای اظمل رمکحاؿ ےک اسےنم قح ابت 

 انہک )الضف اہجد ےہ(۔

 ت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعرادش نب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، امحد نب ہملس، اوباغبل، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ رکفاان افر ربااکؾ ڑھچفاان۔



 

 

     894    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابومٌاویہ، اًنع، اسنٌيل بً رجاء، ابی سٌيس خسری، ٗيص بً مشله، كارٚ بً طہاب، حرضت ابوَکیب،  :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ أَبٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َرَجإئ  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔ َحسَّ ًِ َس ًَ یِّ و 

 ٔ ٌُ اِلنِٔيبََر فٔی یَِوو َد َمزَِوا َ َِ اَل أَ َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ًٔ ٔطَضإب  ٚٔ بِ ًِ كَارٔ ًَ ًٔ ُمِشلٕٔه  ِئص بِ َبَسأَ بٔاِلُدِلَبةٔ َٗ َٓ  ًٔيٕس 

ِجَت اِلنِٔيبَرَ  َ َِ يََّة أَ َت الشُّ ِٔ ٌُ َخاَل اَل َرُجْل یَا َمزَِوا َ٘ َٓ  ٔ ََلة ِبَل الؼَّ ِبَل  َٗ َٗ ُد َوبََسأَِت بٔاِلُدِلَبةٔ  ًِ یُُِخَ ٔ َوَلِه َیُٜ فٔی َصَذا اِلَيِوو

ُت َرُسوَل اهَّللٔ  ٌِ َلِيطٔ َسنٔ ًَ َضي َما  َٗ ِس  َ٘ َٓ ا َصَذا  ٌٔيٕس أَمَّ اَل أَبُو َس َ٘ َٓ ًِ یُِبَسأُ بَٔضا  ََلةٔ َوَلِه َیُٜ وُل  الؼَّ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ًِ َرأَی  ٌِ َم ٔ إ َٓ بٔلَٔشاىٔطٔ  َٓ  ٍِ ٌِ َلِه َيِشَتٔل ٔ إ َٓ  ٔ ِّرُِظ بَٔئسظ ي َِ ِلُي َٓ  ٔ َِّرُظ بَٔئسظ ي َِ ٌِ ُي ََ أَ َٓاِسَتَلا ا  ِلبٔطٔ ٔمِيُِٜه ُمِيرَکّ َ٘ ٔ ب َٓ  ٍِ  َلِه َيِشَتٔل

 ٌٔ ُٕ اِْلٔیَنا ٌَ  َوَذلَٔک أَِؿ

اطرؼ نب اہشب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع نب راجء، ایب دیعس دخری، ،سی نب ملسم،

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رمداؿ ےن دیع ےک رفز ربنم ولکناای )افر ہبطخ د ےن ےک ےئل دیعاگہ ںیم روھکاای( رھپ امنز ےس لبق یہ ہبطخ 

ہکن )اس ےس لبق( ربنم اکنال رشفع رک دای وت اکی رمد ےن اہک )اے رمفاؿ مت ےن تنس ےک الخػ ایک مت ےن اس دؿ ربنم ولکناایاحال

 ںیہن اجات اھت افر امنز ےس لبق یہ ہبطخ رشفع رک دای احالہکن امنز ےس لبق ہبطخ ںیہن وہات اھت اس رپ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 مت ںیم ےس وج یھب ےن رفامای اؿ اصبح ےن اینپ ذہم داری وپری رک دی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس

الخػ رشع اکؾ دےھکی افر اےس اچےئہ ہک زفر ابزف ےس اےس اٹمدے ارگ ایکس ااطتستع ہن وہ وت زابؿ ےس رفک دے افر ارگ اس یک 

یھب ااطتستع ہن وہ وت زابؿ ےس رفک دے افر ارگ ایکس یھب ااطتستع ہن وہ وت دؽ فدامغ ےس اکؾ ےل افر ہی اامیؿ اک زمکفر رتنی درہج 

 ۔ےہ

اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، الیعمس نب راجء، ایب دیعس دخری، ،سی نب ملسم، اطرؼ نب اہشب، رضحت اوبدیعس دخری  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مت اینپ رکف رکف۔ یک ریسفت ۔اہلل اعتیل اک اراشد اے اامیؿ فاول! 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک اراشد اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف۔ یک ریسفت ۔

     895    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 طٌبانی ہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، ًتبہ بً ابی حٜيه، ًنزو بً جاریہ، حرضت ابواميہ :  راوی

ًَنِّ   ًِ ًَ ثَىٔي  ٜٔيٕه َحسَّ ًُ أَبٔی َح ثَىٔي ًُتَِبُة بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ َجارَٔیَة  ِنزٔو بِ ًَ طٔ 

 َٛ ُِٗلُت  اَل  َٗ َلَبَة اِلُدَظىٔيَّ  ٌِ اَل أََتِيُت أَبَا َث َٗ َبانٔیِّ  ٌِ َة الظَّ ًَ أَُميَّ ُِٗلُت َیا أَیَُّضا الَّٔذی اَل أَیَُّة آَیٕة  َٗ َیٔة  ِْ ٔ ا ٍُ فٔی صَٔذظ َٕ َتِؼَي ِي

ِيضَ  ًَ ًَِيَضا َخبٔيّرا َسأَِلُت  اَل َسأَِلَت  َٗ ًِ َؿلَّ إَٔذا اصَِتَسیُِتِه  ِه َم ُٛ
َُٔشُِٜه ََل َيرُضُّ َلِيُِٜه أَِن ًَ ًََلِيطٔ آَميُوا  َّی اهَّللُ  ا َرُسوَل اهَّللٔ َػل

َّ َوَس  ا َوَصّوی ُمت ًّ ا ُمَلا َّي إَٔذا َرأَیَِت ُطحًّ ًِ اِلُنِيرَکٔ َحً ًَ ٖٔ َوَتَياَصِوا  زُو ٌِ اَل بَِل ائَِتنٔزُوا بٔاِلَن َ٘ َٓ َه  ًَِحاَب لَّ ٔ ا َوزُىَِيا ُمِؤثََزّة َوإ ٌّ َب

َلِيَک ُخَوِيَؼةَ  ٌَ َٓ ٌٔ َلَک بٔطٔ  ًَلَی  کُلِّ ذٔی َرإِٔی بَٔزأِیٔطٔ َوَرأَیَِت أَِمّزا ََل یََسا  ًَّ ٔ بِرُ ٓٔيض ٔ الؼَّ بِر ًِ َوَرائُِٜٔه أَیَّاَو الؼَّ ٌَّ ٔم ٔ إ َٓ ٔشَک  ِٔ َن

ًََنلٔطٔ  ٌَ بٔنِٔثٔل  َنلُو ٌِ ٔ َخِنٔشيَن َرُجَّل َي ًَّ ٔمِثُل أَِجز ٔ أمٔل ٓٔيض ٌَ ٔ لِٔل ًَلَی اِلَحِنز ِبٕف  َٗ  ٔمِثٔل 

ت اوباہیم نابعین رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبہبلعث ینشخ ریض اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ہبتع نب ایب میکح، رمعف نب اجرہی، رضح

اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک آپ اس آتی ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ۔ ےنہک ےگل وکؿ یس آتی؟ ںیم ےن 
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ْ اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف رمگاہ )یک رمگایہ( اہمترے  رعض ایک ن 
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ےئل اب ث رضر ںیہن رشبہکیط مت راہ راتس رپ روہ رفامےن ےگل ںیم ےن اس آتی یک ریسفت ایسی ذات ےس درایتف یک وج وخب فافق 

ہکلب مت ارمابرعملفػ رکےت روہ افر  یہ نع ارکنمل رکےت روہ۔ اہیں کت ؟یھ ینعی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ وت آپ ےن رفامای 

 ہک بج د۔ںوھ ہک لیخب یک ابت امین اجیت ےہ افر وخاشہ یک ریپفی یک اجیت ےہ افر داین وک )دنی رپ( رت حیج دی اجیت ےہ افر رہ صخش وک اینپ

رک یہ وہ( اےسی ںیم مت وکیئ ااسی اکؾ )الخػ رشع( د۔ںوھ ہک  راےئ رپ انز ےہ )وخاہ فہ اتکب فتنس اامجع اتم افر ایقس دہتجم ےس ٹہ

اس متخ رکےن یک مت ذرا یھب دقرت ںیہن وت مت رصػ اینپ ذات یک رکف رکف اس ےئل ہک اہمترے دعب ربص ےک دؿ آےن فاےل ںیہ اؿ 

لمع رکےن فاےل وک اچپس آدویمں ےک  ںیم )حیحص دنی رپ( وبضمیط ےس اقمئ رانہ ااگنرہ وک اہھت ںیم دابےن یک لثم وہاگ اؿ اایؾ ںیم



 

 

 ربارب ارج ےلم اگ وج اس یک رطح لمع رکےت وہں۔

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، ہبتع نب ایب میکح، رمعف نب اجرہی، رضحت اوباہیم نابعین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   باب

 اہلل اعتیل اک اراشد اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف۔ یک ریسفت ۔

     896    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًباض بً وليس زمظقی، زیس بً یحٌٰي بً ًبيسالدزاعی، ہيثه بً حنيس، ابومٌيس حٔؽ، ُيَلٌ مٜحول، حرضت  :  راوی

 الک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاىص بً م

ثََيا ا ًٔ ًُبَِيٕس اِلُدزَاعٔیُّ َحسَّ ًُ َیِحٌَي بِ ثََيا َزیُِس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔيسٔ السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ثََيا أَبُو َحسَّ ًُ حَُنِيٕس َحسَّ ِلَضِيَثُه بِ

 ًِ ًَ ًِ َمُِٜحوٕل  ًَ ًَِيىٔيُّ  ٌَ الزُّ ًُ َُِيََل ُِٔؽ بِ ِيٕس َح ٌَ ٖٔ  ُم زُو ٌِ اَل ٗٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َمًَي ىَتِرُُک اِْلَِمَز بٔاِلَن َٗ ًٔ َمالٕٔک  أَىَٔص بِ

ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما ِبَلُِٜه  َٗ اَل إَٔذا َهَضَز ٓٔيُِٜه َما َهَضَز فٔی اِْلَُمٔه  َٗ ًِ اِلُنِيرَکٔ  ًَ اَل  َواليَِّهَی  َٗ ِبَلَيا  َٗ اِلُنِلُک فٔی َهَضَز فٔی اِْلَُمٔه 

 َّ ِؤل الئَّييِّ َػل َٗ ىَي  ٌِ ٔشيرُ َم ِٔ اَل َزیِْس َت َٗ ِلُه فٔی ُرَذاَلتُِٜٔه  ٌٔ ِه َواِل ُٛ احَٔظُة فٔی َٛٔبارٔ َٔ ِه َواِل ُٛ ارٔ َِ ِلُه فٔی ٔػ ٌٔ َه َواِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اهَّللُ 

 ٔٚ ا ُٔشَّ ِلُه فٔی اِل ٌٔ ٌَ اِل  ُرَذاَلتُِٜٔه إَٔذا کَا

ت ذ  صفح، الیغؿ وحکمؽ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ابعس نب فدیل دیقشم
مع
، زدی نب ٰییحی نب دیبعازخلایع، مثیہ نب دیمح، اوب

ہنع رفامےت ںیہ یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ارم ابرعملفػ افر  یہ نع ارکنمل بک رتک رک ےتک 

 وہں وج مت ےس یلہپ اوتمں ںیم اظرہ وہےئ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیہ؟ رفامای بج مت ںیم فہ اومر اظرہ

فملس مہ ےس یلہپ اوتمں ںیم ایک اومر اظرہ وہےئ۔ رفامای ایٹھگ ولگ رمکحاؿ نب اجںیئ افر زعمز ولوگں ںیم قسف فوجفر آاجےئ افر ملع 

ےت ںیہ ہک ایٹھگ ولوگں ےک ملع احلص رکےن اک بلطم ہی ےہ ہک ےب لمع ےنیمک ولگ احلص رکںیل )رافی دحثی( رضحت زدی رفام

 افقس ولگ ملع احلص رکںی )افرےب لمع یہ رںیہ(۔



 

 

ت ذ  صفح، الیغؿ وحکمؽ، رضحت اسن نب امکل ریض  :  رافی
مع
ابعس نب فدیل دیقشم، زدی نب ٰییحی نب دیبعازخلایع، مثیہ نب دیمح، اوب

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک اراشد اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف۔ یک ریسفت ۔

     897    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، حناز بً سلنہ، ًلی بً زیس، حشً، جيسب، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً بظار، ًنزو بً ًاػه :  راوی

ًٔ َزیِسٕ  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًَأػٕه َحسَّ  ًُ ًَِنزُو بِ ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ ًِ ُجِيُسٕب  ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ

اَل َرُس  َٗ اَل  َٗ َة  َٔ َش حَُذِي ِٔ َٕ یُٔذلُّ َن ِي َٛ الُوا َو َٗ َشُط  ِٔ ٌِ یُٔذلَّ َن ًٔ أَ َه ََل َیِيَبغٔی لِٔلُنِؤٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل وُل اهَّللٔ َػل َٗ ُط 

طُ  ُ٘ ًِ اِلَبََلٔئ لَٔنا ََل یُٔلي زَُّق ٔم ٌَ  َیَت

ہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب اشبر، رمعف نب اعمص، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، نسح، بدنب، رضحت ذح

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم ےک ےئل انمبس ںیہن ہک اےنپ آپ وک ذلیل رکے؟ مہ ےن رعض ایک اےنپ آپ وک ذلیل رکےن 

 ےس ایک رماد ےہ؟ رفامای سج آزامشئ وک ربداتش ںیہن رکاتکس اس ےک درےپ وہ۔

 رمعف نب اعمص، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، نسح، بدنب، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک اراشد اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف۔ یک ریسفت ۔



 

 

     898    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، محنس بً ٓـيل، یحٌٰي بً سٌيس، ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً ابوكواىہ، ىہار ًبسی، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ـَ  ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ أَبُو كَُواَلَة َحسَّ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ِيٕل َحسَّ

ًَلَ  َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیَّ َي ٍَ أَبَا َس َّطُ َسنٔ ِبسٔیُّ أَى ٌَ ثََيا ىََضاْر اِل ٌَّ َحسَّ ٔ وُل إ ُ٘ اهَّللَ  ِيطٔ َوَسلََّه َي

 ًَ
َّ٘ َٓإَٔذا َل ُظ  ٌِ تُِيرٔکَ َک إٔذِ َرأَیَِت اِلُنِيرَکَ أَ ٌَ وَل َما َمَي ُ٘ َّي َي ِبَس یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة َحً ٌَ اَل یَا َربِّ َلَيِشأَُل اِل َٗ َتُط  ًَِبّسا حُحَّ  اهَّللُ 

ًِ اليَّاضٔ  ُت ٔم ِٗ ٔ ََ  َرَجِوتَُک َو

دبعاہلل نب دبعارلنمح اوبوطاہن، نم ر دبعی، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، ٰییحی نب دیعس،

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اہلل اعتیل رفز ایقتم دنبہ ےس وپںیھچ ےگ ہک بج مت ےن 

اک وجاب نیقلت رفامںیئ ےگ وت دنبہ رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگر یہ اس  الخػ رشع اکؾ داھکی وت رفاک ویکں ںیہن؟ رھپ وخد

 ںیم ےن آپ )ےک رمح( ےس ادیم فاہتسب رکیل ؟یھ افر ولوگں )یک اذیاء راسین( ےس ےھجم وخػ اھت۔

ی ریض اہلل یلع نب دمحم، دمحم نب لیضف، ٰییحی نب دیعس، دبعاہلل نب دبعارلنمح اوبوطاہن، نم ر دبعی، رضحت اوبدیعس دخر :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زساؤں اک ایبؿ

     899    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، بزیس بً ًبساهَّلل بً ابی بززہ، ابی بززہ، حرضت ابوموسي رضي محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير،  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ بُزَ  ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔیَحسَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ ًِ أَبٔی  یِٔس بِ ًَ بُزَِزَة 

 َٓ الٔٔه  ٌَّ اهَّلَل یُِنلٔی لٔلوَّ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ َذلَٔک بُزَِزَة  َٛ أَ َو لِٔتُط ثُهَّ َْقَ ِٔ إَٔذا أََخَذُظ َلِه ُي

ی َوهَٔی َهالَٔنْة   أَِخُذ َربَِّک إَٔذا أََخَذ اِلُْقَ

 ںیہ  نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےتدمحم

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اظمل وک ڈلیھ دےتی ںیہ نکیل بج ایکس رگتف رفامےت ںیہ وت رھپ وھچڑےت 
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  اس ےک دعب ہی آتی التفت رفامیئ )ف

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زساؤں اک ایبؿ

     900    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً ًنز  محنوز بً خالس زمظقی، سلامیٌ بً ًبسالزحنً ابوایوب، ابً ابی مالک، ًلاء بً ابی رباح، حرضت :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ ًٔ أَب ًِ ابِ ًَ ًٔ أَبُو أَیُّوَب  ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ٌُ بِ ثََيا ُسَلامِیَ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس السِّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ی َمالٕٔک 

اَل أَ  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًَ َخِنْص إَٔذا أَبٔی َربَإح  َْشَ اِلُنَضأجزٔی ٌِ اَل یَا َم َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ َبَل  ِٗ

 ٔ لٔيُوا ب ٌِ َّي يُ مُّ َحً َٗ ِووٕ  َٗ احَٔظُة فٔی  َٔ ًَّ َلِه َتِوَضزِ اِل وصُ ُٛ ٌِ تُِسرٔ َ ًَّ َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ أ ٔ َٓ ابُِتلٔيُتِه بٔض َُ َضا إَٔلَّ  ٌُ َواِْلَِوَجا اًُو َظا ٓٔيضِٔه اللَّ



 

 

 ٔ ٌَ إَٔلَّ أُخُٔذوا ب ُؼوا اِلنَِٜٔياَل َواِلنٔيزَا ُ٘ ِوا َوَلِه یَِي ـَ ًَ َم ِت فٔی أَِسََلٓٔضِٔه الَّٔذی ـَ ًِ َم ٔ اِلَنئُوىَةٔ َوَجِورٔ الًَّٔي َلِه َتُٜ ة ئيَن َؤطسَّ الشِّ

وا َزکَاةَ  ٌُ ًََلِيضِٔه َوَلِه یَِنَي  ٌٔ ِلَلا ًَِضَس اهَّللٔ  الشُّ وا  ـُ ُ٘ وا َوَلِه یَِي َنأئ َوَلِوََل اِلَبَضائُٔه َلِه یُِنََطُ ًِ الشَّ َِطَ ٔم َ٘ وا اِل ٌُ ٔ  أَِمَوالٔضِٔه إَٔلَّ ُمي

َف َما فٔی أَیِٔسیضِٔه َوَما َلِه  ٌِ َٓأََخُذوا َب َُيِرٔصِٔه   ًِ ا ٔم ًَُسوًّ َلِيضِٔه  ًَ ِضَس َرُسولٔطٔ إَٔلَّ َسلََّم اهَّللُ  ًَ َٜٔتأب اهَّللٔ  َو ٔ ُتُضِه ب َتِحُِٜه أَئٔنَّ

َل اهَّللُ بَأَِسُضِه بَِيَيُضِه  ٌَ ا أَىِزََل اهَّللُ إَٔلَّ َج َّرُوا ٔمنَّ  َوَیَتَدي

ومحمد نب اخدل دیقشم، امیلسؿ نب دبعارلنمح اوباویب، انب ایب امکل، اطعء نب ایب رابح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای اے امجتع اہمرجنی اپچن زیچفں ںیم بج مت رفامےت ںیہ

اس  التبم وہ اجؤ افر ںیم دخا یک انپہ اماتگن وہں اس ےس ہک مت اؿ زیچفں ںیم التبم وہ۔ افؽ ہی ہک سج وقؾ ںیم احفیش االعہین وہےن ےگل وت

 ایسی امیبرایں لیھپ اجیت ںیہ وج اؿ ےس ےلہپ ولوگں ںیم ہن ںیھت افر وج وقؾ انپ وتؽ ںیم یمک رکیت ےہ وت فہ طحق ںیم اطوعؿ افر ایسی

ر اونں( ےک ملظ فمتس ںیم التبم رک دی
حک
اجیت ےہ افر بج وکیئ وقؾ اےنپ اوماؽ یک زوکة ںیہن دہ ی وت ابرش  اصمبئ افر ابداش وہں )

ہن وہں وت اؿ رپ یھبک یھب ابرش ہن ربےس افر وج وقؾ اہلل افر اس ےک روسؽ ےک دہع وک وتڑیت ےہ وت رفک دی اجیت ےہ افر ارگ وچاپےئ 

اہلل اعتیل ریغفں وک اؿ رپ طلسم رفام د۔ات ےہ وج اس وقؾ ےس دعافت رےتھک ںیہ رھپ فہ اےکن اوماؽ نیھچ ےتیل ںیہ افر بج املسمؿ 

اہلل اعتیل ےک انزؽ رکدہ اظنؾ ںیم )رمیض ےک ھچک ااکحؾ( ا رایر رکےتیل ںیہ )افر  رمکحاؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ےلصیف ںیہن رکےت ہکلب

 ابیق وھچڑ دےتی ںیہ وت اہلل اعتیل اس وقؾ وک اخہن یگنج افر( ابیمہ االتخافت ںیم التبم رفام دےتی ںیہ۔

یب رابح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ومحمد نب اخدل دیقشم، امیلسؿ نب دبعارلنمح اوباویب، انب ایب امکل، اطعء نب ا :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زساؤں اک ایبؿ

     901    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ٌيس، مًٌ بً ًيسٰي ، مٌاویہ بً ػالح، حاته بً رحیث، مالک بً ابی مزیه، ًبسالزحنً بً ُيه ًبساهَّلل بً س :  راوی



 

 

 اطٌزی، حرضت ابومالک اطٌزی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

یِٕث  ًٔ رُحَ ًِ َحاتٔٔه بِ ًَ ًٔ َػالٕٔح  اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًُ ًٔيَسي  ًُ بِ ٌِ ثََيا َم ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًٔ أَبٔی َمزَِیَه  َحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًَ

َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ زٔیِّ  ٌَ ًِ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِط ًَ زٔیِّ  ٌَ ًٔ َُِيٕه اِْلَِط ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَّ ىَاْض ًَ بَ َلِيطٔ َوَسلََّه َلَيِْشَ ًَ  

ٔ اِسنَٔضا يِر َِ وىََضا بٔ ًٔي اِلَدِنَز ُيَشنُّ ًِ أُمَّ ُل  ٔم ٌَ ُٕ اهَّللُ بٔضِٔه اِْلَِرَق َویَِح يَِّيأت َیِدٔش َِ ٖٔ َواِلُن ازٔ ٌَ ًَلَی ُرُؤٔسضِٔه بٔاِلَن  ُٖ َ ز ٌِ ُي

َزَة َواِلَدَيازٔیزَ   ٔمِيُضِه اِلْٔقَ

امکل دبع اہلل نب دیعس، نعم نب ٰیسیع ، اعمفہی نب اصحل، احمت نب رحثی، امکل نب ایب رممی، دبعارلنمح نب منغ ارعشی، رضحت اوب

 ےگ افر 

ے

 
 

ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک ھچک ولگ رشاب پ

ااکس انؾ دبؽ رک ھچک افر رھک دںی ےگ اؿ ےک رسفں رپ ابےج اجبےئ اجںیئ ےگ افر اگےن فایل وعرںیت اگںیئ یگ اہلل اعتیل اںیہن زنیم 

 دںی ےگ افر ایکن وصرںیت خسم رک ےک دنبر افر وسر انبدںی ےگ۔ںیم داسنھ

دبعاہلل نب دیعس، نعم نب ٰیسیع ، اعمفہی نب اصحل، احمت نب رحثی، امکل نب ایب رممی، دبعارلنمح نب منغ ارعشی، رضحت  :  رافی

 اوبامکل ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زساؤں اک ایبؿ

     902    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، ًنار بً محنس، ليث، ميہال، زاذاٌ، حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل  َحسَّ َٗ ًَازٕٔب   ًٔ ًِ اِلبََرأئ بِ ًَ  ٌَ ًِ َزاَذا ًَ ًِ اِلنِٔيَضأل  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ اُر بِ ًَنَّ ثََيا  بَّاحٔ َحسَّ اَل  الؼَّ َٗ

اَل َزَوابُّ اِْلَِر  َٗ  ٌَ ًٔيُو يُُضِه الَلَّ ٌَ يُُضِه اهَّللُ َویَِل ٌَ َه یَِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ٔق َرُسوُل اهَّللٔ َػل



 

 

دمحم نب ابصح، امعر نب دمحم، ثیل، اہنمؽ، زاذاؿ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ُ َؿ۔ اس آتی ںیم الونعؿ ےس رماد زنیم ےک وچاپےئ ںیہ۔
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 فآہل فملس ےن رفامای 

 نب ابصح، امعر نب دمحم، ثیل، اہنمؽ، زاذاؿ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زساؤں اک ایبؿ

     903    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ًبساهَّلل بً ابی جٌس، حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًٔ ًٔيَسي  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًَ ٔس  ٌِ اَل  أَبٔی اِلَح َٗ

َسَر إَٔلَّ ال َ٘ ٔ إَٔلَّ اِلبٔرُّ َوََل َیزُزُّ اِل ِنز ٌُ َه ََل َیزٔیُس فٔی اِل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ىِٔب َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٚ بٔالذَّ ُو الزِِّز ٌَّ الزَُّجَل َلُيِْحَ ٔ ًَاُئ َوإ سُّ

 ُئؼيبُطُ 

ابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب دعج، رضحت وث

ےس رزؼ رفامای وکیئ زیچ رمع وک ںیہن سباھ یتکس وساےئ یکین ےک افر وکیئ زیچ دقتری وک ںیہن  اؽ یتکس وساےئ داع ےک افر رمد اےنپ انگہ ویکہج 

 ےس رحمفؾ رک دای اجات ےہ۔

 ، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب دعج، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم رپ ربص رکان۔



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     904    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یوسٕ بً حناز، یحٌي بً زرست، حناز بً زیس، ًاػه، مؼٌب بً سٌس، حرضت سٌيس بً وٗاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ زُُرِسَت  ىٔيُّ َویَِحٌَي بِ ٌِ ازٕ اِلَن ًُ َحنَّ ُٕ بِ ثََيا یُوُس ٔب َحسَّ ٌَ ًِ أَبٔيطٔ   ُمِؼ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس بِ

اَل اِْلَىِبَٔياُئ ثُهَّ اِْلَِم  َٗ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ اليَّأض أََطسُّ بَََلّئ  اَل  َٗ إؾ  َّٗ ًٔ أَبٔی َو ٔس بِ ٌِ ِبُس َس ٌَ َٓاِْلَِمَثُل یُبَِتلَی اِل َثُل 

ٌَ فٔی زٔیئطٔ ُػِلّبا اِطَتسَّ بَ  ٌِ کَا ٔ إ َٓ َنا َیبَِرُح اِلَبََلُئ ًَلَی َحَشٔب زٔیئطٔ  َٓ ًَلَی َحَشٔب زٔیئطٔ  ْة ابُِتلَٔی  َّٗ ٌَ فٔی زٔیئطٔ رٔ ٌِ کَا ٔ ََلُؤُظ َوإ

ًِ َخٔليَئةٕ  َلِيطٔ ٔم ًَ ًَلَی اِْلَِرٔق َوَما  طُ یَِنٔشي  َٛ َّي َیتِرُ ِبسٔ َحً ٌَ  بٔاِل

اقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ویفس نب امحد، ییحی نب درتس، امحد نب زدی، اعمص، بعصم نب دعس، رضحت دیعس نب ف

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ولوگں ںیم بس ےس زایدہ تخس تبیصم سک رپ آیت ےہ؟ رفامای اایبنء رپ رھپ وج اؿ ےک دعب الضف 

آزامشئ تخس وہیگ افر افر رتہب وہ درہج دبرہج دنبہ یک آزامشئ اےکس دنی ےک اابتعر ےس وہیت ےہ افر اےکس دنی ںیم یگتخپ وہیگ وت ایکس 

ارگ اس ےک دنی ںیم رنیم وہیگ وت اس یک آزامشئ یھب ایس ےک اابتعر ےس وہیگ تبیصم دنبے ےس یتلٹ ںیہن اہیں کت ہک اےس ایسی 

 احتل ںیم وھچڑیت ےہ ہک فہ زنیم رپ اتلچ رھپات ےہ افر اس ےک ذہم اکی یھب اطخ ںیہن ریتہ۔

 د نب زدی، اعمص، بعصم نب دعس، رضحت دیعس نب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعویفس نب امحد، ییحی نب درتس، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔



 

 

     905    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه، ابً ابی ٓسیک، ہظاو بً سٌس، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ َزیِسٔ بِ  ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثَىٔي صَٔظاُو بِ َُٓسیِٕک َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  َ َحسَّ ًٔ َيَشارٕ ًٔ أ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ِسَلَه 

ُت یَ  ٌِ َوَؿ َٓ ًَُک  َه َوصَُو یُو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل اَل َزَخِلُت  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ُظ بَيَِن ًَ َوَجِسُت رَحَّ َٓ َلِيطٔ  ًَ ٔسی 

ِلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َما ُ٘ َٓ  ٖٔ َٚ اللَِّحا ِو َٓ ُِٗلُت یَا  یََسیَّ  ُٕ َلَيا اِْلَِجزُ  ٌَّ ـَ ُٕ َلَيا اِلَبََلُئ َوُي ٌَّ ـَ َذلَٔک ُي َٛ َّا  اَل إٔى َٗ َلِيَک  ًَ َصا  أََطسَّ

 ٔ ال اَل ثُهَّ الؼَّ َٗ  ًِ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ ثُهَّ َم اَل اِْلَىِبَٔياُئ  َٗ ٌَ أَحَ َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ اليَّأض أََطسُّ بَََلّئ  ٌِ کَا ٔ ٌَ إ ُسصُِه َليُبَِتلَی ُحو

نَ  َٛ ُح بٔاِلَبََلٔئ  ٌَ أََحُسصُِه َلَيرِفَ ٌِ کَا ٔ َبائََة یَُحوِّیَضا َوإ ٌَ َّي َما َیحُٔس أََحُسصُِه إَٔلَّ اِل ِْقٔ َحً َٔ ِه بٔالزََّخائٔ بٔاِل ُٛ ُح أََحُس  ا َيرِفَ

ت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضح

 ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ وک دشدی اخبر وہ راہ اھت ںیم ےن اانپ اہھت آپ رپ راھک وت اچدر ےک

دی اخبر ےہ۔ رفامای امہرے اسھت افرپ یھب )اخبر یک( رحارت وسحمس وہ ریہ ؟یھ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ وک ا ان دش

ااسی یہ وہات ےہ آزامشئ یھب دینگ وہیت ےہ افر وثاب یھب دانگ اتلم ےہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ولوگں ںیم بس ےس زایدہ 

 کین ولوگں رپ تخس آزامشئ نک رپ وہیت ےہ؟ رفامای اایبنء رکاؾ رپ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اےکن دعب؟ رفامای اؿ ےک دعب

ضعب کین ولوگں رپ رقف یک ایسی آزامشئ آیت ےہ ہک افڑےھ وہےئ لبمک ےک العفہ اےکن اپس ھچک یھب ںیہن وہات افر کین ولگ آزامشئ 

 ےس اےسی وخش وہےت ںیہ ےسیج مت ولگ فتعس افر رفایخ۔

نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     906    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بساهَّلل بً ىنير، وٛيٍ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً ً :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َحسَّ ِّی أَىُِوزُ إ أَن َٛ اَل  َٗ  

 َّ ٔ َػل ًِ َوِجض ًَ َو  ِوُمُط َوصَُو یَِنَشُح السَّ َٗ بَُط  ًِ اِْلَىِبَٔيأئ رَضَ ا ٔم َه َوصَُو َیِحکٔی ىَبٔيًّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ِومٔی ی اهَّللُ  َ٘ ٔ وُل َربِّ اُرِٔفِ ل ُ٘ طٔ َوَي

 ٌَ َلُنو ٌِ َُّضِه ََل َي إٔى َٓ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وگای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد

فآہل فملس اس فتق ریمی اگنوہں ےک اسےنم ںیہ ہک آپ اکی یبن یک احتل ئات رےہ ںیہ ہک ایکن وقؾ ےن اوکن امرا فہ اےنپ ہرہے ےس 

 ویکہکن فہ اجیتن ںیہن۔ وخؿ وپےتھچن اجےت افر ےتہک اجےت اے ریمے رپفرداگر ریمی وقؾ یک ششخب رفام دےئجی

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     907    حسیث                               س سووجل  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي ، یوىص بً ًبساَلًلی، ًبساهَّلل بً وہب، یوىص بً یزیس، ابً طہاب، ابی سلنہ بً ًبسالزحنً بً  :  راوی

 ًوٖ، سٌيس بً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ُ ًُ یَِحٌَي َویُوى َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًِ ابِ ًَ ًُ َیزٔیَس  ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُوىُُص بِ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل  ًُ ُص بِ



 

 

اَل َرُسولُ  َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ اِلُنَشئَّب  ٌٔيسٔ بِ ٖٕ َوَس ِو ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ أَبٔی َسَلَنَة بِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  اهَّللٔ  ًَ َّی اهَّللُ  َػل

اَل  َٗ  ًِ اَل أََوَلِه تُِؤٔم َٗ َٕ تُِحٌٔي اِلَنِوتَی  ِي َٛ اَل َربِّ أَرٔنٔی  َٗ ًِ إٔبَِزاصٔيَه إٔذِ  کِّ ٔم ُّٙ بٔالظَّ ًُ أََح ِلٔيي ىَِح َٗ  ًَّ ٔ ًِ لَٔيِلَنئ ٜٔ بَلَی َوَل

 ًٕ ِٛ ٔیَی ُر ٌَ َیأِؤی إ ِس کَا َ٘ اعٔیَ  َوَیزَِحُه اهَّللُ لُوكّا َل ُٕ َْلََجِبُت السَّ ًٔ كُوَل َما َلبَٔث یُوُس ِح  َطٔسیٕس َوَلِو َلبِٔثُت فٔی الشِّ

رحہلم نب ٰییحی ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ رضحت اربامیہ ےس زایدہ بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روس

کش ےک ادقار ںیہ بج )نکیل( بج )ںیمہ کش ںیہن وہا وت اؿ وک ےسیک وہاتکس ےہ اہتبل( اوہنں ےن )نیع انیقیل احلص رکےن ےک 

ےت ںیہ رفامای ایک ںیہمت نیقی ںیہن؟ ےئل( رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ےھجم داھک دےئجی ہک آپ رمدفں وک سک رطح زدنہ رفام

 رعض ایک ویکں ںیہن )نیقی وت ےہ( نکیل اانپ دؽ نئمطم رکان اچاتہ وہں افر اہلل اعتیل رضحت ولط رپ رمح رفامےئ ہک فہ زفر آفر امحہ ی یک

 ۔التش ںیم ےھت افر ارگ ںیم ا انرعہص دیق زگارات انتجرضحت ویفس رےہ وت ںیم البےن فاےل یک ابت امؿ اتیل

رحہلم نب ٰییحی ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس  :  رافی

 نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   باب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     908    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی جہـیم، محنس بً مثىي، ًبسالوہاب، حنيس، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ اِلنُ  ُس بِ یٔمُّ َوُمَحنَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ا َحسَّ اَل َلنَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ثََيا حَُنِيْس  ًَِبُس اِلَوصَّأب َحسَّ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ َّي  َثى

 ًَ ُو َئشيُل  َل السَّ ٌَ َح َٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوُطخَّ  َّی اهَّللُ  ِت َربَأًَيُة َرُسؤل اهَّللٔ َػل رٔسَ ُٛ ٌَ َیِوُو أُحُٕس  َل یَِنَش کَا ٌَ ُح لَی َوِجضٔطٔ َوَج

ٔیَی اهَّللٔ ٔ َوصَُو یَِسًُوصُِه إ و بُوا َوِجَط ىَبٔيِّضِٔه بٔالسَّ ـَ ِوْو َخ َٗ لُٔح  ِٔ َٕ ُي ِي َٛ وُل  ُ٘ ًِ َوِجضٔطٔ َوَي ًَ َو  زَّ َوَجلَّ َلِيَص َلَک  السَّ ًَ َٓأَىِزََل اهَّللُ 



 

 

ٔ َطِيْئ  ًِ اِْلَِمز  ٔم

ی، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض

م

 

 ہ ض
چ

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک گنج ادح ےک رفز روسؽ اہلل یلص رصن نب یلع 

اہلل ہیلع فآہل فملس اک ددناؿ کرارک دیہش وہا افر رس ںیم زمخ وہا سج ےس وخؿ آپ ےک ہرہہ اونر رپ ےنہب اگل وت آپ اےنپ ہرہہ ےس وخؿ 

یبن ےک ہرہہ وک وخؿ ےس رنیگن ایک احالہکن یبن اوکن اہلل  وپےتھچن اجےت افر رفامےت اجےت ہک فہ وقؾ ےسیک اکایمب وہیتکس ےہ سج ےن اےنپ

ٌ)رتہمج( آپ وک ھچک ا رایر ںیہن۔
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ْ  
َ

 

ْم ِ ش
َ
أ  نِمْ اْلْ
َ

َ
َ َل
ْ
 َ

 یک رطػ الب راہ اھت اس رپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َل

ی، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

  ہنعرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     909    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ محنس بً َریٕ ابومٌاویہ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت اىص :  راوی

اَل َجاَئ  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕٕ َحسَّ ی ًُ ََرٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ََلو َحسَّ َلِيطٔ الشَّ ًَ ٔجبِرٔیُل 

َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔ  َذاَت َیِووٕ إ َلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو َجال اَل ًَ َ٘ َٓ ََّٜة  ُف أَصِٔل َم ٌِ بَطُ َب ِس رَضَ َٗ َمأئ  َب بٔالسِّ ِـّ ِس ُخ َٗ  ًْ ْص َحزٔی

ٔیَی َطَحزَ  َيَوَز إ َٓ ِه أَرٔنٔی  ٌَ اَل َن َٗ ٌِ أُرٔیََک آَیّة  اَل أَتُٔحبُّ أَ َٗ لُوا  ٌَ َٓ َل بٔی َصُؤََلٔئ َو ٌَ َٓ اَل  َٗ َُ َما َلَک  اَل اِز َٗ ًِ َوَرأئ اِلَوازٔی  ةٕ ٔم

َّ تِٔلَک الظَّ  ِت َحً ٌَ َج َ ََ اَل َلَضا  َ٘ َٓ  ٍِ ِلتَرِٔج َٓ ُِٗل َلَضا  اَل  َٗ اَمِت بَيَِن یََسیِطٔ  َٗ َّي  َحائَِت َتِنٔشي َحً َٓ ًَاَصا  َس َٓ ٔیَی َحَزَة  ًَاَزِت إ ي 

َه َحِشٔيي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  َمکَاىَٔضا 

ؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رفز رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ دمحم نب رطفی اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ زمغدہ ےھٹیب ےھت وخؿ ےس رنیگن ےھت الہ ہکم ےن آپ وک امرا اھت )ہی 

ریمے اسھت ہی ہی ولسک ایک رعض ایک آپ دنسپ رکںی ےگ ہک ںیم آپ وک )اہلل ہکم اک فاہعق ےہ( رعض ایک ایک وہا؟ رفامای اؿ ولوگں ےن 



 

 

یک دقرت یک( اکی اشنین داھکؤں؟ )ہی آپ اک دؽ الہبےن ےئلیک افر یلست دالےن ےک ےئل وہا( رفامای یج اہں رضحت ربجالیئ ہیلع 

 آپ ےن اس درتخ وک البای فہ اتلچ وہا آای االسلؾ ےن فادی ےس دفرسی رطػ اکی درتخ یک رطػ داھکی وت اہک اس درتخ وک البےیئ

افر آپ ےک اسےنم ڑھکا وہایگ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رعض ایک اس ےس ےئہک ہک فاسپ وہ اجےئ آپ ےن اس ےس اہک فہ ولٹ 

 رک فاسپ اینپ ہگج الچگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے ےئل )ہی اشنین( اکیف ےہ۔

 دمحم نب رطفی اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     910    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕٙ َحسَّ ًِ َط٘ٔي ًَ اَل ًَِنٔع  َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ

ُِٗلَيا َیا َرُسوَل  َى بٔاِْلِٔسََلؤ  َّٔ ًِ َتَل َه أَِحُؼوا یٔی کُلَّ َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًُ َما بَيَِن َٗ َلِيَيا َوىَِح ًَ  ُٖ اهَّللٔ أََتَدا

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َ٘ َٓ ٍٔ ٔمائَٔة  ِب ٔیَی الشَّ تِّ ٔمائَةٔ إ ابُِتلٔيَيا الشِّ َٓ اَل  َٗ ٌِ تُبَِتلُوا  لَُِّٜه أَ ٌَ ٌَ َل ُِه ََل َتِسُرو َّٜ َلِيطٔ َوَسلََّه إٔى ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ا ِّی إَٔلَّ رٔسًّ َل الزَُّجُل ٔميَّا َما يَُؼل ٌَ َّي َج  َحً

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نج ولوگں ےن ہملک االسؾ ڑپاھ اؿ بس اکامشر رک ےک ےھجم ئاتؤ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ وک 

ںیہ( روسؽ  امہرے ابرے ںیم )دنمش ےس( دخہش ےہ احالہکن امہری دعتاد  ھ است وس ےک درایمؿ ےہ )مہ دنمش اک اقمہلب رک ےتک

اہلل ےن رفامای مت ںیہن اجےتن وہاتکس ےہ مت رپ آزامشئ آےئ رفامےت ںیہ رھپ مہ رپ آزامشئ آیئ اہیں کت ہک امہرے رمد یھب پھچ رک 

 یہ امنز ادا رکےت۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     911    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ض، حرضت ابی بً ٌٛب رضي اهَّلل تٌایٰی ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، سٌيس بً بظير، ٗتازہ، محاہس، ابً ًبا :  راوی

 ًيہ

ًِ ُمحَ  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٕ ًُ َبٔظير ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ اصٕٔس 

ًََليِ  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ٕب  ٌِ َٛ  ًٔ ٔ الزِّیُح أُبَیِّ بِ اَل یَا ٔجبِرٔیُل َما َصٔذظ َ٘ َٓ َبّة  َی بٔطٔ َوَجَس رٔیّحا كَيِّ َُّط َلِيَلَة أرُِسٔ طٔ َوَسلََّه أَى

 ٌَ ٌَّ اِلَدرٔضَ کَا ٌَ بَِسُئ َذلَٔک أَ اَل َوکَا َٗ ٔ اِلَنأطَلةٔ َوابَِيِيَضا َوَزِؤجَضا  بِر َٗ ٔ رٔیُح  اَل صَٔذظ َٗ َبُة  يِّ ٖٔ بَىٔ اللَّ ا ًِ أَِشَ ائٔيَل  ٔم ي إرِٔسَ

َّ اِلَد  ا بََل ََٓلنَّ لُِّنطُ اِْلِٔسََلَو  ٌَ ُي َٓ َلِيطٔ الزَّاصُٔب  ًَ  ٍُ ٔ ل َيلَّ َٓ تٔطٔ  ٌَ ٌَ َمَنزُُّظ بَٔزاصٕٔب فٔی َػِوَم لََّنَضا َوکَا ٌَ َٓ َجطُ أَبُوُظ اِمَزأَّة  رٔضُ َزوَّ

ٌَ ََل  لَٔنطُ أََحّسا َوکَا ٌِ ٌِ ََل ُت َلِيَضا أَ ًَ ٌِ ََل اِلَدرٔضُ َوأََخَذ  ًََلِيَضا أَ لََّنَضا َوأََخَذ  ٌَ َٓ ی  َ َِ ُ َجُط أَبُوُظ أ َضا ثُهَّ َزوَّ َ٘ َللَّ َٓ ُب اليَِّشاَئ  َيِْقَ

َّي أَتَی َجزٔیَزّة فٔی الِ  َٙ َصارٔبّا َحً اىَِلَل َٓ ی  َ َِ ُ َلِيطٔ اِْل ًَ َِٓظِت  ََٜتَنِت إِٔحَساصَُنا َوأَ َٓ لَٔنُط أََحّسا  ٌِ َبَل َرُجََل ُت ِٗ َ أ َٓ ٌٔ َبِْحٔ  ٌٔ َیِحَتٔلَبا

 ٌْ ََُٓل اَل  َٗ َک  ٌَ ًِ َرآُظ َم ٘ٔيَل َوَم َٓ ِس َرأَیُِت اِلَدرٔضَ  َٗ اَل  َٗ ُ َو ََ ِْ َِٓشي ا ََٜتَه أََحُسصَُنا َوأَ َٓ أَیَاُظ  َ ٌَ فٔی  ََ ََٜتَه َوکَا َٓ ُشئَٔل  َٓ

بَيِ  َٓ َد اِلَنزِأََة اِلکَاتَٔنَة  َتزَوَّ َٓ اَل  َٗ ُٗتَٔل  َذَب  َٛ  ًِ ٌَّ َم ٌَٔص زٔیئضِٔه أَ اَلِت َت َ٘ َٓ َم اِلُنِظُم  َ٘ ٌَ إٔذِ َس ِو ًَ ِ َٔ َيَنا هَٔی َتِنُظُم ابَِيَة 

اَوَز اِلَنزِأََة َوَزِوَجضَ  َ ََ أَِرَسَل إَٔلِيضِٔه  َٓ ٌٔ َوَزِوْد  ٌَ لِٔلَنزِأَةٔ ابَِيا أَِخبََرِت أَبَاَصا َوکَا َٓ  ٌُ ِو ًَ ِ اَل َٔ َ٘ َٓ أَبََيا  َٓ ًِ زٔیئضَٔنا  ًَ ا  ٌَ ٌِ َیزِٔج ا أَ

ا أرُِسٔ  َلنَّ َٓ َل  ٌَ َٔ َٓ َلَيا فٔی بَِيٕت  ٌَ ٌِ َتِح َتِلتََيا أَ َٗ  ٌِ ٔ اََل إِٔحَشاىّا ٔمِيَک إَٔلِيَيا إ َ٘ َٓ اتٔلَُُٜنا  َٗ ِّی  ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َی بٔالئَّييِّ َػل

أَِخبََرظُ  َٓ َشأََل ٔجبِرٔیَل  َٓ َبّة   َوَجَس رٔیّحا كَيِّ

، دیعس نب ریشب، اتقدہ، اجمدہ، انب ابعس، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم



 

 

فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک سج بش آپ وک رعماج رکاای ایگ وت اکی ومعق رپ آپ ےن دمعہ وخوبش وسحمس یک۔ وپاھچ اے 

 رکےن فایل وعرت افر اےکس دف وٹیبں افر اخفدن یک ربق یک وخوبش ےہ افر اؿ اک فاہعق ہی ریجالیئ ہی وخوبش یسیک ےہ؟ ےنہک ےگل ہی اکی یھگنک

ےہ ہک رضخ ینب ارسالیئ ےک زعمز رھگاہن ےس ےھت اؿ ےک راہتس ںیم اؿ ےک اپس آرک اںیہن االسؾ یک میلعت د۔ات بج رضخ وجاؿ وہےئ 

وعرت وک االسؾ یک میلعت دی افر اس ےس دہع ایل ہک یسک وک االطع ہن  وت اےکن فادل ےن اکی وعرت ےس ایکن اشدی رک دی۔ رضخ ےن اس

دںی )ہک رضخ ےن ےھجم االسؾ یک میلعت دی( افر رضخ وعروتں ےس رقتب )تبحص( ںیہن رکےت ےھت انچہچن اوہنں ےن اس وعرت وک 

افر اس ےس یھب ہی دہع ایل ہک یسک وک الطؼ ددیی فادل ےن دفرسی وعرت ےس ایکن اشدی رکا دی رضخ ےن اےس یھب االسؾ یک میلعت دی 

ہن ئاتےئ اؿ ںیم ےس اکی وعرت ےن وت راز راھک نکیل دفرسی ےن افش رک دای )رفوعؿ ےن رگاتفری اک مکح دے دای( اس ےئل ہی رفار 

یھب اکی ےن راز  وہ رک دنمسر ںیم اکی زجریہ ںیم چنہپ ےئگ فاہں دف رمد ڑکلایں اکس ے آےئ اؿ دفونں ےن رضخ وک دھکی ایل اؿ ںیم ےس

راھک افر دفرسے ےن راز افش رک دای افر ولوگں وک ئات دای ہک ںیم ےن رضخ وک )زجریہ ںیم( داھکی ےہ ولوگں ےن وپاھچ وت اس ےن ابت ک اپ 

دی احالہکن رفوعؿ ےک اقونؿ ںیم وھجٹ یک زسا لتق ؟یھ ارغلض اس صخش ےن ایس وعرت ےس اشدی رکیل سج ےن رضخ اک راز راھک 

ہی وعرت رفوعؿ یک یٹیب ےک رس ںیم یھگنک ایک رکیت ؟یھ( اکی رمہبت ہی یھگنک رک ریہ ؟یھ ہک یھگنک )اس ےک اہھت ےس وھچٹ رک( اھت )

ےن وت رگ یئگ ےب اسہتخ اس ےک ہنم ےس الکن مسب اہلل! رفوعؿ ےن اؿ بس وک اولاای افر اخفدن ویبی وک اانپ دنی وھچڑےن رپ وبجمر ایک۔ ہی ہن ام

ںیم ںیہمت لتق رک دفں اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک ارگ مت ےن ںیمہ لتق یہ رکان ےہ وت امہرے اسھت ہی ااسحؿ رکان ہک ںیمہ اکی اس ےن اہک 

یہ ربق ںیم دنف رکان۔ اس ےن ااسی یہ ایک رعماج یک بش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس ربق یک وخوبش وسحمس رک ےک ربجالیئ ہیلع 

 ں ےن بس ہصق انسای۔االسلؾ ےس وپاھچ وت اوہن

 اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، دیعس نب ریشب، اتقدہ، اجمدہ، انب ابعس، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ان۔تبیصم رپ ربص رک

     912    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 محنس بً رمح، ليث بً سٌس، یزیس بً ابی حبيب، سٌس بً سياٌ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًٔ أَب ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ًُ ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ٌٕ ًٔ ٔسَيا ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ی َحبٔيٕب 

ٌَّ اهَّللَ إٔذَ  ٔ ٍَ ًَٔؤه اِلَبََلٔئ َوإ اَل ًَٔوُه اِلَحزَأئ َم َٗ َُّط  َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلطُ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٓ ًِ َرضَٔي  َن َٓ ِوّما ابَِتََلصُِه  َٗ ا أََحبَّ 

ِدُم الزَِّؿا َوَم  َلُط الشُّ َٓ  ًِ َسدَٔم 

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

وک دنسپ رفامےت ںیہ وت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وثاب ا ان یہ زایدہ وہاگ ینتج آزامشئ تخس وہیگ افر اہلل اعتیل بج یسک وقؾ 

 اس یک آزامشئ رکےت ںیہ وج رایض وہ اس ےس رایض وہ اجےت افر وج انراض وہ اس ےس انراض۔

 دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، دعس نب انسؿ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     913    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً مينوٌ رقی، ًبسالواحس بً ػالح، اسحٙ بً یوسٕ، اًنع، یحٌٰي بً اثاب، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

َ َحسَّ  ًِ اِْل ًَ  َٕ ًُ یُوُس ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًُ َػالٕٔح َحسَّ ِبُس اِلَواحٔٔس بِ ًَ ثََيا  ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ َّإب ثََيا  ًٔ َوث ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ًَِنٔع 

ًُ الَّ  َلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِؤٔم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ ًَِوُه أَِجّزا ٔم ًَلَی أََذاصُِه أَ ٔذی یَُدالُٔم اليَّاَض َوَيِؼبٔرُ 

ًَلَی أََذاصُِه  ًٔ الَّٔذی ََل یَُدالُٔم اليَّاَض َوََل َيِؼبٔرُ   اِلُنِؤٔم

امےت ںیہ ہک یلع نب ومیمؿ ریق، دبعاولادح نب اصحل، ااحسؼ نب ویفس، اشمع، ٰییحی نب ااثب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ومنم ولوگں ےس لیم وجؽ رےھک افر اؿ یک اذیاء رپ ربص رکے اےس زایدہ وثاب وہات 

 ےہ اس ومنم یک ہب ةسن وج ولوگں ےس لیم وجؽ ہن رےھک افر اؿ یک اذیاء رپ ربص ہن رکے۔

 ، ا،قح نب ویفس، اشمع، ٰییحی نب ااثب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب ومیمؿ ریق، دبعاولادح نب اصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     914    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً مثىي، محنس بً بظار، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ إر  ًُ َبظَّ ُس بِ َّي َوُمَحنَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َتاَزةَ  َحسَّ َٗ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ًِ ًَ ُث  یَُحسِّ

 ٔ َه اِْل ٌِ َ ًَّ ٓٔيطٔ َوَجَس ك ُٛ  ًِ َه ثَََلْث َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  اَل بُِيَساْر َحََلَوَة أَىَٔص بِ َٗ ٌٔ َو یَنا

 َ ًِ ک ٌَ یُٔحبُّ اِلَنزَِئ ََل یُٔحبُُّط إَٔلَّ ِهَّلِل َوَم ًِ کَا ٌٔ َم ٌِ یُِلَقی فٔی اليَّارٔ اِْلٔیَنا ٌَ أَ ًِ کَا ا ٔسَواصَُنا َوَم ٌَ اهَّللُ َوَرُسولُُط أََحبَّ إَٔلِيطٔ ٔمنَّ ا

َذُظ اهَّللُ ٔمِيطُ  َ٘ َس إٔذِ أَِن ٌِ ٍَ فٔی اِلٜرُِفٔ َب ٌِ یَزِٔج ًِ أَ  أََحبَّ إَٔلِيطٔ ٔم

کل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب ام

فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ںیم نیت وخایبں وہں اس ےن اامیؿ اک ذاہقئ )الحفت( ھکچ ایل وج صخش یسک ےس رصػ اہلل )یک راضء( 

 تبحم وہ افر ےسج دفابرہ رفک ا رایر رکےن ےس ےک ےئل تبحم رےھک افر ےسج اہلل افر اےکس روسؽ ےس ابیق رہ زیچ )افر ااسنؿ( ےس سبھ رک

 آگ ںیم رگان زایدہ دنسپ وہ دعب ازںی ہک اہلل ےن اےس رفک ےس اجنت دی۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکان۔

     915    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حشين بً حشً مزوذی، ابً ابی ًسی، ابزاہيه بً سٌيس جوہزی، ًبسالوہاب بً ًلاء، راطس ابومحنس حنانی،  :  راوی

 وطب، او زرزاء، حرضت ابوالسرزاءطہز بً ح

ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَحَش ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًَِبُس َحسَّ ثََيا  اِلَحِوَصزٔیُّ َحسَّ

اََل  َٗ ًََلإئ   ًُ ٕس  اِلَوصَّأب بِ ثََيا َرأطْس أَبُو ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ِرَزأئ  ًِ أَبٔی السَّ ًَ ِرَزأئ  ًِ أُوِّ السَّ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ انٔیُّ  اِلٔحنَّ

َت َوََل  ِٗ َت َورُحِّ ٌِ ُٗلِّ  ٌِ ٔ ِک بٔاهَّللٔ َطِيّئا َوإ ٌِ ََل ُتِْشٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَ َّی اهَّللُ  نِّ أَِوَػانٔی َخلٔيلٔی َػل ٌَ ّسا َتتِرُِک َػََلّة َمُِٜتوبَّة ُمَت

 ٕ َتاُح کُلِّ َشٓ ِٔ ََّضا ٔم إٔى َٓ ِب اِلَدِنَز  ُة َوََل َتِْشَ مَّ ِس بَزٔئَِت ٔمِيُط الذِّ َ٘ َٓ ّسا  نِّ ٌَ َضا ُمَت َٛ ًِ َتَز َن َٓ 

نیسح نب نسح رمفذی، انب ایب دعی، اربامیہ نب دیعس وجرہی، دبعاولاہب نب اطعء، رادش اوبدمحم امحین، رہش نب وحبش، اؾ درداء، 

رداء رفامےت ںیہ ہک ریمے وبحمب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم فتیص رفامیئ ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی تم رضحت اوبادل

ن ذنر آشت رک دای اجےئ افر رفض امنز اجؿ وبھج رک تم رتک رکان 
 
مہ

 

ن

 اجںیئ افر 

ے

رہھٹاان ارگہچ اہمترے ڑکٹے ڑکٹے رک دی 

 اعتیل اک ذہم اس ےس ربی ےہ )اب فہ اہلل یک انپہ ںیم ںیہن( افر رشاب تم انیپ ویکہکن ویکہکن وج دمعاً رفض امنز رتک رک دے وت اہلل

 رشاب ونیش رہ رش )ربایئ( یک یجنک ےہ۔

نیسح نب نسح رمفذی، انب ایب دعی، اربامیہ نب دیعس وجرہی، دبعاولاہب نب اطعء، رادش اوبدمحم امحین، رہش نب وحبش، اؾ  :  رافی

 داءدرداء، رضحت اوبادلر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زامہن یک یتخس ۔



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زامہن یک یتخس ۔

     916    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بز، ابوًبسربہ، حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہُياث بً جٌرف رحيي، وليس بً مشله، ابً جا :  راوی

 ٌِ اَل َسنٔ َٗ وُل  ُ٘ ٕ َي ًَ َجابٔز ُت ابِ ٌِ ًُ ُمِشلٕٔه َسنٔ رَفٕ الزََّحٔييُّ أَىَِبأَىَا اِلَولٔيُس بِ ٌِ ًُ َج ثََيا َُٔياُث بِ ُت َحسَّ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ِبٔس َربِّطٔ َي ًَ ُت أَبَا 

ُت الئَّييَّ َػ  ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ اؤیََة َي ٌَ ىَِيا إَٔلَّ بَََلْئ َوٓٔتَِيْة ُم ًِ السُّ َٙ ٔم وُل َلِه َیِب ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ   ل

ایغث نب رفعج ریبح، فدیل نب ملسم، انب اجرب، اوبدبعرہب، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی 

  انس داین ںیم تبیصم افر آزامشئ ےک العفہ ھچک ابیق ںیہن راہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت

 ایغث نب رفعج ریبح، فدیل نب ملسم، انب اجرب، اوبدبعرہب، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ونتفں :   ابب

 زامہن یک یتخس ۔

     917    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، ًبسالنلک بً ٗسامہ جنهی، اسحٙ بً ابی َات، م٘بری، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ أَبٔی َطِيَبةَ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ أت  َحسَّ ًٔ أَبٔی اِلرُفَ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ َُٗساَمَة اِلحَُنهٔیُّ   ًُ ًَِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ َحسَّ

ًَلَی اليَّ  ِتٔی  َه َسَيأ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن ُٚ ٓٔيَضا أض َس ًَ ًَاُت يَُؼسَّ ا َيَواْت َخسَّ



 

 

ُٙ ٓٔيَضا الزُّ  ٌُ ٓٔيَضا اِْلَٔميُن َویَِئل ًُ َویَُدوَّ ٔ ًُ ٓٔيَضا اِلَدائ ُٚ َویُِؤَتَن ٔ از ُب ٓٔيَضا الؼَّ َٜذَّ ُة اِلکَاذُٔب َویُ ـَ ٔ ُة ٗٔيَل َوَما الزَُّویِب ـَ ٔ َویِب

ةٔ  امَّ ٌَ ٔ اِل آُٔط فٔی أَِمز اَل الزَُّجُل التَّ َٗ 

 نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب دقاہم یحمج، ااحسؼ نب ایب رفات، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی ولوگں رپ دوھےک افر رفبی ےک دنچ اسؽ آںیئ ےگ ہک اؿ ںیم 

وھج ا، اخنئ وک اامتن دار افر اامتن دار وک اخنئ اھجمس اجےئ اگ افر اس زامہن ںیم اومر اعہم ےک ابرے ںیم ہنیمک  وھجےٹ وک اچس افر  ےچ وک

 افر ریقح آدیم ابت تیچ رکے اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب دقاہم یحمج، ا،قح نب ایب رفات، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زامہن یک یتخس ۔

     918    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حازو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ واػل بً ًبساَلًلی، محنس بً ٓـيل ، اسناًيل اسلیم، ابی :  راوی

ًِ أَبٔی ًَ ٌٔيَل اِْلَِسَلیٔمِّ  ًِ أَبٔی إِٔسَن ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِْل  ًُ ثََيا َوأػُل بِ اَل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صُزَیَِزَة  ًَ َحازٔوٕ 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  وَرُسوُل اهَّللٔ َػل ُ٘ ًََلِيطٔ َوَي َيَتَنزََّْ  َٓ  ٔ بِر َ٘ ًَلَی اِل َّي یَُنزَّ الزَُّجُل  ىَِيا َحً ٔسي بَٔئسظٔ ََل َتِذَصُب السُّ ِٔ َل َه َوالَّٔذی َن

ًُ إَٔلَّ اِلَبََلُئ  ی ٔ َوَلِيَص بٔطٔ السِّ بِر َ٘ ٌَ َػاحٔٔب َصَذا اِل ِيُت َمکَا ُٛ  َیا َلِيَتىٔي 

اامسلیع ایملس، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف ، 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ داین متخ ہن وہیگ اہیں کت ہک رمد ربق ےک اپس 

اکش اس ربق فاےل یک ہگج ںیم وہات افر ہی دنی )وشؼ آرخت افر اامیؿ( یک ےس زگرے اگ وت اس رپ ولٹ وپٹ وہاگ افر ےہک اگ اے 



 

 

 فہج ےس ہن وہاگ ہکلب دوینی اصمبئ فآالؾ ویکہج ےس وہاگ۔

 فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف ، اامسلیع ایملس، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زامہن یک یتخس ۔

     919    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، كلحہ بً یحٌٰي ، یوىص، زہزی، ابی حنيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ىٔ َحسَّ  ٌِ ًِ أَبٔی حَُنِيٕس َي ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًِ یُوىَُص  ًَ ًُ َیِحٌَي  ثََيا كَِلَحُة بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ًِ أَبٔی ثََيا ًُِثَنا ًَ  ٍٕ ٔ ي َمِویَی ُمَشآ

 ُ َنا ی َٛ  ٌَّ ُو َ٘ َه َلتُِيَت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ يَنَّ صَُزیَِزَة  َ٘ ِه َوَلَيِب ُٛ ِلَيِذَصبَنَّ خَٔياُر َٓ الٔطٔ  َٔ ًِ أَُِ ِنزُ ٔم ِيَتَقی التَّ

ُتِه  ٌِ ٌِ اِسَتَل ٔ ُنوتُوا إ َٓ ِه  ُٛ اُر  ٔشَ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ہحلط نب ٰییحی ، ویسن، زرہی، ایب دیمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای مت اھچٹن ےئل اجؤ ےگ ےسیج دمعہ وجھکر ردی وجھکر ںیم ےس اھچٹن یل اجیت ےہ ابآلرخ مت ںیم کین ولگ اھٹ اجںیئ فآہل فملس

 ےگ افر ربے ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ ارگ وہ ےکس وت مت یھب رماجان۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، ہحلط نب ٰییحی ، ویسن، زرہی، ایب دیمح، رضحت اوبرہریہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زامہن یک یتخس ۔



 

 

     920    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً خالس جيسی، اباٌ بً ػالح، حشً ، حرضت اىص بً یوىص بً ًبساَلًلی، محنس بً ازریص طآعی،  :  راوی

 مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ َخالٔسٕ  ُس بِ ثَىٔي ُمَحنَّ آٔعٔیُّ َحسَّ ًُ إِٔزرٔیَص الظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ثََيا یُوىُُص بِ ًٔ  َحسَّ ٌَ بِ ًِ أَبَا ًَ اِلَحَئسیُّ 

 ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ةّ َػالٕٔح  اَل ََل َیزَِزازُ اِْلَِمزُ إَٔلَّ ٔطسَّ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ىَِيا إَٔلَّ  ًَ َوََل السُّ

ارٔ اليَّأض َوََل اِلنَ  ًَلَی ٔشَ ًَُة إَٔلَّ  ا وُو الشَّ ُ٘ ا َوََل َت ًُ َمزِیََه إِٔزبَاّرا َوََل اليَّاُض إَٔلَّ ُطحًّ  ِضٔسیُّ إَٔلَّ ًٔيَسي ابِ

ویسن نب دبعاالیلع، دمحم نب ادرسی اشیعف، دمحم نب اخدل بدنی، اابؿ نب اصحل، نسح ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

این ںیم ادابر )االفس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعمہلم )داین( ںیم دشت سبیتھ یہ اجےئ یگ افر د

االخؼ رذہلی( سباتھ یہ اجےئ اگ ولگ لیخب ےس لیخب رت وہےت اجںیئ ےگ افر ایقتم ااسنتین ےک دبرتنی ارفاد رپ اقمئ وہیگ افر 

 )رقب ایقتم رضحت دہمی ےک دعب( اکلم دہاتی ایہتف صخش رصػ رضحت ٰیسیع نب رممی وہےگن۔

اشیعف، دمحم نب اخدل بدنی، اابؿ نب اصحل، نسح ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  ویسن نب دبعاالیلع، دمحم نب ادرسی :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 العامت ایقتم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     921    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہياز بً رسی، ابوہظاو رٓاعی، محنس بً یزیس، ابوبرک بً ًياغ، ابوحؼين، ابوػالح ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 تٌایٰی ًيہ

 ُ ثََيا أَب اََل َحسَّ َٗ ًُ َیزٔیَس  ُس بِ اعٔیُّ ُمَحنَّ َٓ ٕ الزِّ یِّ َوأَبُو صَٔظاو ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ثََيا أَبُو َحٔؼيٕن  إغ َحسَّ ًَيَّ  ًُ و برَِکٔ بِ

َضا َٛ ًَُة  ا ٌِٔثُت أَىَا َوالشَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بُ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ِيطٔ َػالٕٔح  ٌَ ٍَ بَيَِن إِٔػَب  َتئِن َوَجَن

سیدی، اوبرکب نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک  انہد نب رسی، اوباشہؾ رافیع، دمحم نب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم افر ایقتم وک اس رطح اجیھب ایگ افر آپ ےن اینپ اایلگنں المںیل۔

 نب ایعش، اوبنیصح، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انہد نب رسی، اوباشہؾ رافیع، دمحم نب سیدی، اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     922    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ات ٗزاز، ابی كٔيل، حرضت حذئہ بً اسيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی  ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، سٔياٌ ،َ 

ِئل  َٔ ًِ أَبٔی اللُّ ًَ زَّازٔ  َ٘ إت اِل َ َُ  ًِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٗ ًٔ أَٔسيٕس  َة بِ َٔ ًِ حَُذِي ًَ ٍَ ََّل اك

وُو الشَّ  ُ٘ اَل ََل َت َ٘ َٓ ًََة  ا ًُ ىََتَذاََکُ الشَّ ٕة َوىَِح َٓ ًِ َُغِ َلِيطٔ َوَسلََّه ٔم ًَ َّی اهَّللُ  َلِيَيا الئَّييُّ َػل ًَِْشُ آَیإت ًَ  ٌَ َّي َتُٜو ًَُة َحً ا

زٔبَٔضا ِِ ًِ َم ِنٔص ٔم َُ الظَّ ٌُ َوكُلُو َخا اُل َوالسُّ جَّ  السَّ

، ایفسؿ ، رفات زقاز، ایب لیفط، رضحت ذحہفی نب ادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابالاخہن ےس ںیمہ اھجاکن مہ آسپ ںیم ایقتم اک ذترکہ رک رےہ ےھت۔ اراشد رفامای بج کت دس اشناینں 

 وھاں افر وسرج اک رغمب ےس ولطع۔اظرہ ہن وہں ایقتم اقمئ ہن وہیگ داجؽ، د



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ، رفات زقاز، ایب لیفط، رضحت ذحہفی نب ادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     923    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه، وليس بً مشله، ًبساهَّلل بً ًَلء، برس بً ًبيساهَّلل ، ابوازریص خوَلنی، حرضت ًوٖ بً  :  راوی

 مالک اطحعی

 ًُ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ ًُبَِئس اهَّللٔ  َحسَّ ثَىٔي برُِسُ بِ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ُمِشلٕٔه َحسَّ

 َّ اَل أََتِيُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ًُ َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیُّ  ُٖ بِ ِو ًَ ثَىٔي  ثَىٔي أَبُو إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو فٔیَحسَّ َُزَِوةٔ  ی اهَّللُ 

َلِيطٔ َوَسلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٔٔيأئ اِلدَٔبأئ  َحَلِشُت بٔ َٓ  ٕ ًِ أََزو ِلُت َتبُوَک َوصَُو فٔی خَٔبإئ ٔم ُ٘ َٓ  ُٖ ِو ًَ َه اِزُخِل یَا 

ِى خََٔلَّل ٔستًّ  َٔ ُٖ اِح ِو ًَ اَل یَا  َٗ اَل بٔکُلَِّک ثُهَّ  َٗ ِّی یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َوَجِنُت ًِٔيَسصَا بٔکُل َٓ اَل  َٗ ًَّ َمِوتٔی  ٔة إِٔحَساصُ ًَ ا ا بَيَِن یََسِی الشَّ

ٔسٔض ثُهَّ َزاْئ یَِوَضزُ ٓٔيُِٜه َيِشَتِظضُٔس اهَّللُ بٔطٔ  ِ٘ ِتُح بَِئت اِلَن َٓ ُِٗل إِٔحَسی ثُهَّ  اَل  َ٘ َٓ ِّی َوِجَنّة َطسٔیَسّة  َُٔشُِٜه َویُزَك  َذَرارٔیَُِّٜه َوأَِن

ًَِنا ٌُ بَيِ بٔطٔ أَ َيَولَّ َساخّٔلا َوٓٔتَِيْة َتُٜو َٓ َلي الزَُّجُل ٔمائََة زٔیَيإر  ٌِ َّي ُي ٌُ اِْلَِمَواُل ٓٔيُِٜه َحً َيُِٜه ََل یَِبَقی بَِيُت َلُِٜه ثُهَّ َتُٜو

 ٔ ٌَ ب ٔسُرو ِِ َي َٓ ٌُ بَِيَيُِٜه َوبَيَِن بَىٔي اِْلَِػرَفٔ صُِسىَْة  َُایَٕة َتِحَت کُلِّ ُمِشلٕٔه إَٔلَّ َزَخَلِتُط ثُهَّ َتُٜو ٌَ إَٔلِيُِٜه فٔی ثََناىٔيَن  َئشيرُو َٓ ُِٜه 

ا ّٔ ًََْشَ أَِل  َُاَیٕة اثَِيا 

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء، رسب نب دیبع اہلل ، اوبادرسی وخالین، رضحت وعػ نب امکل ایعجش رفامےت ںیہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا آپ ڑمچے ےک اکی  ہمی ںیم ےھت ںیم  ہک ںیم زغفہ وبتک ےک ومہعق رپ روسؽ اہلل

 ہمی ےک اسےنم ھٹیب ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارے وعػ ادنر آؤ۔ ںیم ےن )ازراہ زماح( رعض ایک اے اہلل 

وپرے یہ آاجؤ ھچک دری دعب رفامای اے وعػ اید روھک ایقتم ےس لبق  ھ  ےک روسؽ ںیم وپرا ادنر آاجؤں؟ )اشدی  ہمی وھچ ا اھت( رفامای



 

 

ابںیت وہں یگ اکی ریما اس داین ےس اجان۔ رفامےت ںیہ ہی نس رک ےھجم دشدی رجن وہا رفامای اس ےک دعب )دفرسی اشنین( تیب ادقملس اک 

ےس ںیہمت افر اہمتری افالدفں وک اہلل اعتیل اہشدت ےس )املسمونں ےک اہھت( حتف وہان وسؾ اکی امیبری مت رپ اظرہ وہیگ سج یک فہج 

رسرفاز رفامںیئ ےگ افر اہمترے اامعؽ وک اپک اصػ رکںی ےگ۔ اہچرؾ اہمترے اپس امؽ ف دفتل وخب وہاگیتح ہک رمد وک وس 

الخ وہاگ۔ مشش مت ںیم افر ارشایفں دی اجںیئ رھپ فہ انراض وہاگ۔ مجنپ اہمترے درایمؿ اکی ہنتف وہاگ وج رہ رہ املسمؿ ےک رھگ ںیم د

رفویمں ںیم حلص وہیگ رھپ رفیم مت ےس داغ رکںی ےگ افر ایس ڈنھجفں ےلت اینپ وفج ےل رک اہمتری رطػ آںیئ ےگ رہ ڈنھجے ےک 

 ےچین ابرہ زہار وفیج وہں ےگ۔

 ین، رضحت وعػ نب امکل ایعجشدبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء، رسب نب دیبعاہلل ، اوبادرسی وخال :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     924    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بساهَّلل بً ًبسالزحنً انؼاری، حرضت حذئہ بً یناٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ہظاو بً ًنار، ًبسالٌزیز زراورزی، ً :  راوی

 ًيہ

 ًِ ًَ لٔٔب  ِنْزو َمِویَی اِلُنلَّ ًَ ثََيا  َراَوِرزٔیُّ َحسَّ ٔ السَّ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ

ًِ حَُذ  ًَ ُتلُوااِْلَِنَؼارٔیِّ  ِ٘ َّي َت ُة َحً ًَ ا وُو الشَّ ُ٘ َه ََل َت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌٔ ًٔ اِلامَیَ َة بِ َٔ إَٔماَمُِٜه  ِي

ِه  ُٛ اُر ِه ٔشَ ُٛ  َوَتِحَتلُٔسوا بٔأَِسَيآُِٜٔه َویَزُٔث زُىَِيا

ااصنری، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی درافردی، دبعاہلل نب دبعارلنمح 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک مت اےنپ اامؾ )رمکحاؿ( وک لتق رکف افر اینپ ولتارفں ےس

 ابمہ ڑلف افر اہمترے دبرتنی ولگ اہمتری داین )وکحتم( ےک فارث وہں ےگ۔



 

 

 اشہؾ نب امعر، دبعازعلسی درافردی، دبعاہلل نب دبعارلنمح ااصنری، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     925    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسناًيل بً ًليہ، ابی حياٌ، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ  ٌَ ا ًِ أَبٔی َحيَّ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ اَل کَا َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة 

 َٓ ُة  ًَ ا اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َمًَي الشَّ َ٘ َٓ أََتاُظ َرُجْل  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه یَِوّما بَارّٔزا لٔليَّأض  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِلَه َػل َ ًَِيَضا بٔأ اَل َما اِلَنِشئُوُل  َ٘

ًِ َسأُِخبٔرُ  ٜٔ ائٔٔل َوَل ًِ الشَّ َزاةُ ُرؤُ ٔم ٌُ اةُ اِل َٔ اكَٔضا َوإَٔذا کَاىَِت اِلُح ًِ أَِشَ ََٓذاَک ٔم اكَٔضا إٔذَا َوَلَسِت اِْلََمُة َربََّتَضا  ًِ أَِشَ ًَ َض َک 

اكَٔضا فٔی َخِنٕص  ًِ أَِشَ ََٓذاَک ٔم  ٌٔ َئه فٔی اِلبُِيَيا َِ ًَاُئ اِل اكَٔضا َوإٔذَا َتَلاَوَل رٔ ًِ أَِشَ ََٓذاَک ٔم َتََل ََل اليَّأض  َٓ ًَّ إَٔلَّ اهَّللُ  َلُنُض ٌِ  َي

َلُه َم  ٌِ ِيَث َوَي َِ ٔة َویَُيزُِّل اِل ًَ ا ٌَّ اهَّلَل ًِٔيَسُظ ًِٔلُه الشَّ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  یَةَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِْ  ا فٔی اِْلَِرَحاؤ ا

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رفز روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ایب ایحؿ، ایب زرہع، رضحت ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ںیم ابرہ رشتفی رےتھک ےھت ہک اکی رمد ےن احرض دختم وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایقتم بک 

 ںیہن۔ اہتبل ںیم ںیہمت ایقتم یک ھچک اقمئ وہیگ؟ رفامای سج ےس ایقتم ےک قلعتم وپاھچ ایگ ےہ اےس وپےنھچ فاےل ےس زایدہ ملع

العامت افر اشناینں ئاتد۔ات وہں بج ابدنی اےنپ امکل وک ےنج )یٹیب امں ےک اسھت ابدنویں اک ولسک رکے( وت ہی ایقتم یک اکی اشنین 

ین ےہ افر بج رکبایں ےہ افر بج ےگنن اپؤں ےگنن دبؿ فاےل )ونگار افر سلفم( ولوگں ےک رمکحاؿ نب اجںیئ وت ہی یھب ایقتم یک اشن

رچاےن فاےل اکی دفرسے ےس سبھ ڑچھ رک امعرںیت دنلب رکےن ںیگل وت ہی یھب ایقتم یک اشنین ےہ افر ایقتم اک ملع اؿ اپچن اومر 

ـُ  ںیم ےس ےہ نج وک اہلل اعتیل ےک العفہ وکیئ یھب ںیہن اجاتن اےکس دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی ڑپیھ ِإّؿََ َ 
ْ
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 افر فیہ انزؽ رفامات ےہ ابرش افر ایس ِ

ہچب یک رمع ینتک وہیگ رزؼ انتک وہاگ فہ وک )و ک فتق( ولعمؾ ےہ وج ھچک بس رومحں ںیم ےہ )ایکس وپری لیصفت ےک وہےن فاےل 



 

 

 اعسدت دنم وہاگ ای دبتخب( آرخکت ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ایب ایحؿ، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     926    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً مثىي، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ اِلنُ  ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َتاَزةَ َحسَّ َٗ ُت  ٌِ َبُة َسنٔ ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ َّي  ًِ  َثى ًَ ُث  یَُحسِّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُتطُ ٔم ٌِ ثُُِٜه َحسٔیّثا َسنٔ اَل أَََل أَُحسِّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ثُُِٜه بٔطٔ أََحْس بَ أَىَٔص بِ ٔسی یَُحسِّ ٌِ

َب  ُظَو الزِّىَا َوُيِْشَ ِٔ ِلُه َوَیِوَضَز اِلَحِضُل َوَي ٌٔ ٍَ اِل َٓ ٌِ یُزِ ٔة أَ ًَ ا أن الشَّ ًِ أَِشَ ٌَّ ٔم ٔ ُتُط ٔمِيُط إ ٌِ اِلَدِنزُ َویَِذَصَب الزَِّجاُل َویَِبَقی  َسنٔ

يِّْه َواحْٔس  َٗ ٌَ لَٔدِنٔشيَن اِمَزأَّة  َّي یَُٜو  اليَِّشاُئ َحً

 نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )اکی رمہبت( رفامای ںیم ںیہمت دمحم نب اشبر، دمحم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہ دحثی ہن انسؤں وج ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین )اس یک وصختیص ہی ےہ 

دحثی ہن انسےئ اگ ںیم ےن آپ وک ہی رفامےت انس ایقتم یک اشنوینں ںیم ےس ہی یھب ےہ ہک ملع اھٹ ہک( ریمے دعب وکیئ یھب ںیہمت فہ 

اجاگیئ اہجتل لیھپ اجےئ یگ دباکری اعؾ وہیگ رشاب یپ اجےئ یگ رمد مک رہ اجںیئ ےگ وعرںیت زایدہ وہ اجںیئ یگ اہیں کت ہک اچپس 

 وعروتں اک ااظتنؾ اکی رمد رکے اگ۔

 اشبر، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     927    یثحس                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ اَل َرُسوُل ًَ َٗ اَل  َٗ َة 

 ٔ تَت ِ٘ َي َٓ ًِ َذَصٕب  ًِ َجَبٕل ٔم ًَ اُت  َّي یَِحرُسَ اِلرُفَ ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه ََل َت ًَ َّی اهَّللُ  ًِ اهَّللٔ َػل َتُل ٔم ِ٘ ُي َٓ َلِيطٔ  ًَ ُل اليَّاُض 

ْة  ٌَ ةٕ تِٔش ًََْشَ  کُلِّ 

، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف

فملس ےن رفامای ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک درایےئ رفات ںیم ےس وسےن اک اہپڑ ہن ےلکن افر ولگ اس رپ ابمہ تشک 

 فوخؿ رکںی ےگ انچہچن رہ دس ںیم ےس ون امرے اجںیئ ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 العامت ایقتم

     928    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابومزواٌ ًثنانی، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبٔس الزَّحِ   ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ثََيا أَبُو َمزَِوا ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ َن



 

 

ٔٔتَُن َو  ٔٔيَف اِلَناُل َوَتِوَضَز اِل َّي َي ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ اَل ََل َت َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  الُوا َوَما اِلَضزُِد یَا َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ یَِٜثَُر اِلَضزُِد 

 َ٘ ِتُل اِل َ٘ اَل اِل َٗ ِتُل ثَََلثّاَرُسوَل اهَّللٔ  َ٘  ِتُل اِل

اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

فر ےنتف اظرہ وہں اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک امؽ )زایدہ وہےن ویکہج ےس اپین یک رطح( ےنہب ےگل ا

 افر رہج زایدہ وہ اجےئ۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ رہج ایک ےہ۔ رفامای لتق لتق لتق۔ نیت ابر رفامای۔

 اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

     929    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 از بً لبيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، اًنع، ساله بً ابی جٌس، حرضت زی :  راوی

 ًِ ًَ ٔس  ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َذََکَ الئَّييُّ َحسَّ َٗ ًٔ َلبٔيٕس  زٔیَازٔ بِ

اَل َذاَک  َ٘ َٓ َه َطِيّئا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  أُ  َػل ًُ َنِْقَ ِلُه َوىَِح ٌٔ َٕ یَِذَصُب اِل ِي َٛ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َو ِلٔه  ٌٔ ٌٔ َذَصأب اِل ًِٔيَس أََوا

اَل ثَکَٔلِتَک أُمُّ  َٗ ٔ اِلَ٘ٔياَمةٔ  ٔیَی یَِوو ئُُط أَبَِياُؤىَا أَبَِيائَُضِه إ ئُطُ أَبَِيائََيا َويُِْقٔ ٌَ َونُِْقٔ آ َ اِلُْقِ ِيُت َْل ُٛ  ٌِ ٔ طٔ َک زٔیَازُ إ َ٘ ِٓ ًِ أَ َراَک ٔم

ٌَ بَٔظ  َنلُو ٌِ ِوَراَة َواِْلٔىِحٔيَل ََل َي ٌَ التَّ ُؤ ٔ اِلَيُضوزُ َواليََّؼاَری َيِْقَ ا ٓٔيضَٔناَرُجٕل بٔاِلَنٔسیَيةٔ أََوَلِيَص صَٔذظ  ِيٕئ ٔمنَّ

رفامےت ںیہ ہک یبن ےن یسک ابت اک ذرک رک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت زاید نب دیبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےک رفامای ہی اس فتق وہاگ بج ملع اھٹ اجےئ اگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ملع ےسیک اھٹ اجےئ اگاحالہکن 



 

 

 کت ڑپاھےت رںیہ ےگ مہ وخد رقآؿ ڑپےتھ ںیہ افر اےنپ وٹیبں وک ڑپاھےت ںیہ افر امہرے وٹیبں وک )ایس رطح لسن در لسن( ایقتم

ری رفامای زاید ریتی امں ھجت رپ رفےئ )ینعی مت انداؿ ےلکن( ںیم وت ںیہمت دمہن ےک ھجمس دار ولوگں ںیم امشر رکات اھت ایک ہی وہید ف اصن

 وترات افر الیجن ںیہن ڑپےتھ نکیل اس یک یسک ابت رپ لمع ںیہن رکےت۔

  نب ایب دعج، رضحت زاید نب دیبل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

     930    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، ابی مالک اطحعی، ربعی بً رحاغ، حرضت حذئہ بً یناٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

إغ  ًٔ رٔحَ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ًَ ًِ أَبٔی َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیِّ  ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  اَحسَّ َٗ  ٌٔ ًٔ اِلامَیَ َة بِ َٔ ًِ حَُذِي اَل ًَ َٗ َل 

َّي ََل یُِسَری َم  ِؤب َحً َنا یَِسُرُض َوِشُي الثَّ َٛ َه یَِسُرُض اِْلِٔسََلُو  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ا ٔػَياْو َوََل َػََلْة َوََل نُُشْک َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ََل یَبِ  َٓ َّ َوَجلَّ فٔی َلِيَلٕة  ًَز ًَلَی َٛٔتأب اهَّللٔ  ی  ْة َوَلُيرِسَ َٗ ِيُذ َوََل َػَس ًِ اليَّأض الظَّ ُٕ ٔم ٔ َقی فٔی اِْلَِرٔق ٔمِيطُ آیَْة َوَتِبَقی كََوائ

ولُضَ  ُ٘ ًُ َن َيِح َٓ ٔ اِلکَلَٔنٔة ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  ًَلَی صَٔذظ َيا آبَائََيا  ِٛ ٌَ أَِزَر ولُو ُ٘ ُحوُز َي ٌَ َٜبٔيرُ َواِل ِيُضِه ََل إَٔلَط اِل ًَ ىٔي  ِِ اَل َلُط ٔػَلُة َما ُت َ٘ َٓ ا 

ُة ثُهَّ  َٔ ًَِيطُ حَُذِي َق  أرَِعَ َٓ ْة  َٗ ٌَ َما َػََلْة َوََل ٔػَياْو َوََل نُُشْک َوََل َػَس ًََلِيطٔ ثَََلثّا کُلَّ َذلَٔک إَٔلَّ اهَّللُ َوصُِه ََل یَِسُرو َصا  َرزَّ

اَل یَا ٔػَلُة تُيِ  َ٘ َٓ الَٔثٔة  َلِيطٔ فٔی الثَّ ًَ َبَل  ِٗ ُة ثُهَّ أَ َٔ ِيطُ حَُذِي ًَ زُٔق  ٌِ ًِ اليَّارٔ ثَََلثّاُي  حٔيضِٔه ٔم

 یلع نب دمحم، اوباعمفہی، ایب امکل ایعجش، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

رقابین افر دصہق )فریغہ ےک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ رپاان وہ )رکےنٹم ےک رقبی( وہ اجاگیئ اہیں کت ہک یسک وک یھب رفزہ امنز 

قلعتم یسک مسق( اک ملع ہن رےہ اگ افر اہلل یک اتکب اکی یہ رات ںیم ایسی اغبئ وہیگ ہک زنیم ںیم ایکس اکی آتی یھب ابیق ہن رےہ یگ 

آابؤ ادجاد وک  افر ااسنونں ےک ھچک ابقلئ )ای رگفہ( اےسی رہ اجںیئ ےگ ہک اؿ ںیم وبڑےھ رمد افر وبڑیھ وعرںیت ںیہک یگ مہ ےن اےنپ



 

 

 ہی ہملک ڑپےتھ انسال اہل اال اہلل اس ےئل مہ یھب ہی ہملک ےتہک ںیہ رضحت ذحہفی ےک اشرگد ہلص ےن رعض ایک ال اہل اال اہلل ےس اںیہن ایک

اہلل اعتٰیل ہنع افدئہ وہاگ بج اںیہن امنز اک ملع ےہ ہن رفزہ اک ہن رقابین افر دصہق )اؿ بس اک ًاقلطم( وکیئ ملع ںیہن اس رپ ذحہفی ریض 

ےن اؿ یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل اوہنں ےن دفابرہ ہس ابرہ رعض ایک ذحہفی ہنم ریھپےت رےہ رسیتی رمہبت ںیم ایکن رطػ وتمہج 

 وہےئ افر رفامای اے ہلص !ال اہل اال اہلل اںیہن دفزخ ےس اجنت دالےئ اگ نیت ابر یہی رفامای۔

  ایعجش، ریعب نب رحاش، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، اوباعمفہی، ایب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

     931    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، وٛيٍ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا أَبٔی َوَوٛٔي ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُسوُل اهَّللَٔحسَّ َٗ اَل  َٗ َّی  هَّللٔ  َػل

ِلُه َویَِيزُٔل ٓٔيَضا اِلَحِضُل َو  ٌٔ ٍُ ٓٔيَضا اِل َٓ ٔة أَیَّاْو یُزِ ًَ ا ٌُ بَيَِن یََسِی الشَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَُٜو ِتلُ اهَّللُ  َ٘  َیِٜثُرُ ٓٔيَضا اِلَضزُِد َواِلَضزُِد اِل

اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک رقبی زامہن ںیم ملع اھٹ اجاگیئ افر اہجتل ارتے یگ افر رہج سبھ اجاگیئ رہج لتق وک ےتہک 

 ںیہ۔

  اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

     932    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

س بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محن :  راوی

 ابوموسي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َٗ َحسَّ ًِ أَبٔی ُموَسي  ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ اَل ًَِنٔع 

 ٍُ َٓ ًِ َوَرائُِٜٔه أَیَّاّما یَِيزُٔل ٓٔيَضا اِلَحِضُل َویُزِ ٌَّ ٔم ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل الُوا  َٗ َٗ ِلُه َویَِٜثُرُ ٓٔيَضا اِلَضزُِد  ٌٔ ٓٔيَضا اِل

ِتلُ  َ٘ اَل اِل َٗ  َیا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما اِلَضزُِد 

، یلع نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

 ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے دعب ااسیزامہن یھب آےئ اگ ہک اہجتل ارتے یگ ملع اھٹ

 اگ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! رہج ایک ےہ؟ رفامای لتق۔ اجےئ اگ افر رہج سبھ اجےئ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت اوبومیس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ افر ملع اک اھٹ اجان۔

     933    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، ًبساَلًلی، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ اَل یَ َحسَّ َٗ ُط  ٌُ َٓ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َیزِ ًَ ًٔ اِلُنَشئَّب  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٕ َنز ٌِ ًِ َم ًَ ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل اَرُب َيا  َ٘ َت



 

 

الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َٗ ٔٔتَُن َویَِٜثُرُ اِلَضزُِد  حُّ َوَتِوَضزُ اِل ِلُه َویُِلَقی الظُّ ٌٔ ُؽ اِل ُ٘ ٌُ َویَِي ِتلُ  الزََّما َ٘ اَل اِل َٗ  َوَما اِلَضزُِد 

 اوبرکب، دبعاالیلع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد لقن رکےت ںیہ ہک زامہن رصتخم وہ

ںیم( لخب ڈاؽ دای اجاگیئ افر اجاگیئ )فتق ےب ربیتک رصمفایفت افر رکفتات یک فہج ےس تہب دلج زگرے اگ( افر ملع مک وہ اجاگیئ )ولقب 

 ےنتف اظرہ وہں ےگ افر رہج سبھ اجاگیئ۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روس ؽ! رہج ایک ےہ؟ رفامای لتق۔

 اوبرکب، دبعاالیلع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامتن )اامیدناری( اک اھٹ اجان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اامتن )اامیدناری( اک اھٹ اجان۔

     934    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، زیس بً وہب، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَلٔیُّ  ثََيا  ثََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػ  َحسَّ اَل َحسَّ َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًٔ َوصِٕب  ًِ َزیِٔس بِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ َلِيطٔ بِ ًَ َّی اهَّللُ  ل

ٌَّ اِْلََم  ثََيا أَ اَل َحسَّ َٗ  َ ََ ِْ ِس َرأَیُِت أََحَسصَُنا َوأَىَا أَىَِتٔوزُ ا َٗ َه َحٔسیَثئِن  َيآٔٔسيُّ َوَسلَّ اَل اللَّ َٗ ُٗلُؤب الزَِّجأل  اىََة ىَزََلِت فٔی َجِذرٔ 

ثَيَ  ئَّة ثُهَّ َحسَّ ًِ الشُّ ًَلِٔنَيا ٔم ٌٔ َو آ ًِ اِلُْقِ لِٔنَيا ٔم ٌَ َٓ  ٌُ آ ُٗلُؤب الزَِّجأل َوىَزََل اِلُْقِ ىٔي َوِسَم  ٌِ اَل یََياُو َي َ٘ َٓ ٌَٔضا  ِٓ ًِ َر ًَ ا 

 َٓ تُرِ َٓ ٔ الزَُّجُل اليَِّوَمَة  ِلب َٗ  ًِ َُ اِْلََماىَُة ٔم َٓتُِيزَ ٔت َویََياُو اليَِّوَمَة  ِٛ ٔ اِلَو أَثَز َٛ َيَولُّ أَثَزَُصا  َٓ ِلبٔطٔ  َٗ  ًِ ََٓيَولُّ أَثَزَُصا ٍُ اِْلََماىَُة ٔم طٔ 

تََراُظ ُمِيَتبّٔرا َوَلِيَص ٓٔيطٔ َطِيْئ  َٓ َٔٔم  َي َٓ ًَلَی رِٔجلَٔک  ِجَتُط  ٕ َزرِحَ َحِنز َٛ ٔ اِلَنِحٔل  أَثَز َجطُ  َٛ ََٓسرِحَ ًِ َحّصي  ا ٔم ًّٔ َٛ ُة  َٔ ثُهَّ أََخَذ حَُذِي

ٌَّ فٔی بَ  ٔ اَل إ َ٘ َّي يُ ی اِْلََماىََة َحً ٌَ َوََل یَکَازُ أََحْس یَُؤزِّ و ٌُ ُيِؼبُٔح اليَّاُض یَتََباَي َٓ اَل  َٗ َّي ًَلَی َساٗٔطٔ  ٌٕ َرُجَّل أَٔميّيا َوَحً ََُٓل ىٔي 

َلطُ َو  َ٘ ًِ ُجٔل َما أَ اَل لرٔلَّ َ٘ ٌْ َوَلِشُت أُبَایٔی أَ ُي ًَلَیَّ َزَما ِس أَتَی  َ٘ ٌٕ َوَل ًِ إٔیَنا َزٕل ٔم ِ ََ ُة  ِلبٔطٔ َحبَّ َٗ ُط َوَما فٔی  َٓ یَُِّٜه أَِجَلَسُظ َوأَِِظَ



 

 

ا َليَرُزَّ  اىٔيًّ ٌَ یَُضوزٔیًّا أَِو َنرِصَ ًِ کَا ٔ ًَلَیَّ إِٔسََلُمطُ َوَلئ َّطُ  ى ٌَ ُمِشلّٔنا َليَرُزَّ ًِ کَا ٔ ُت َلئ ٌِ ِيُت بَاَي ُٛ َنا  َٓ ا اِلَيِوَو  أَمَّ َٓ ًَلَیَّ َسأًيطٔ  َُّط  ى

ََُٓلىّا ََُٓلىّا َو ٍَ إَٔلَّ  ٔ  ْٔلُبَای

یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےس اکی وت دھکی اکچ افر دفرسی اک ےھجم ااظتنر ےہ۔ آپ ےن ںیمہ ئاتای ہک اامتن ںیمہ )اکی ومعق رپ( دف ابںیت ئاتںیئ ںیم اؿ ںیم

رمدفں ےک دولں یک ڑج ںیم ینعی فطس ںیم ارتی افر رقآؿ ارتا وت مہ )احصہب( ےن رقآؿ اھکیس افر تنس وک اھجمس )سج ےس اامیدناری 

امای رمد وسےئ اگ دنین ےک دفراؿ اس ےک دؽ ےس اامتن بلس سبھ یئگ( رھپ آپ ےن ںیمہ اامتن ےک اھٹ اجےن ےک ابرے ںیم ئاتای رف

وہ اجےئ یگ نکیل دؽ ںیم ےطقن یک رطح اامتن اک اشنؿ افر ارثابیق وہاگ رھپ بج دفابرہ وسےئ اگ وت اس ےک دؽ ےس زمدی اامتن ااھٹیل 

ڑلاکھؤ وت اھکؽ وھپؽ اجےئ وت ںیہمت فہ ہگج ارھبی وہیئ اجےئ یگ حبص اس اک ارث ا ان ابیق رہ اجےئ اگ انتج آہلب ےسیج مت اےنپ اپؤں رپ ااگنرہ 

رظن آےئ یگ احالہکن اس ںیم ھچک یھب ںیہن ےہ۔ ہی ہہک رک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھٹم رھب رکنکایں ےل رک اینپ ڈنپیل 

اامتن دار ہن وہاگ اہیں کت ہک اہک ےس ڑلاکھںیئ رفامای اےکس دعب ولگ اعمالمت رخدی ف رففتخ رکںی ےگ۔ نکیل اؿ ںیم وکیئ یھب 

اجےئ اگ الفں ہلیبق ںیم اکی رمد اامدتنار ےہ افر اہیں کت ہک اکی رمد یک ابتب اہک اجاگیئ ہک فہ انتک دھجمسار دادنمشن )اہبدر( افر 

 ہی رپفاہ ہن ؟یھ ہک ںیم سک رظفی فدعتسم ےہ احالہکن اےکس دؽ ںیم رایئ ربارب یھب اامیؿ ہن وہاگ افر ھجم رپ اکی زامہن ااسیزگرا ہک ےھجم

اک ےس اعمہلم رک راہ وہں ویکہکن ارگ فہ املسمؿ ےہ وت االسؾ یک فہج ےس فہ اامتن داری رپ وبجمر وہات افر ارگ فہ وہیدی رصناین ےہ وت اس 

 اعلم )احمک( ااصنػ رکے اگ افر اب ںیم رصػ الفں الفں ےس اعمہلم رکات وہں۔

 ، زدی نب فبہ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اامتن )اامیدناری( اک اھٹ اجان۔

     935    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً مؼفی، محنس بً ابً رحب، سٌيس بً سياٌ، ابوزاہزیہ، ابی طحزہ ٛثير بً مزہ، حرضت ابً ًنز رضي  :  راوی



 

 

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ ًِ أَبٔی الزَّاصٔزٔیَّٔة  ًَ  ٌٕ ًٔ ٔسَيا ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ٕب  ًُ رَحِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ اِلُنَؼفَّی َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُمزََّة  ًِ أَبٔی َطَحَزةَ َحسَّ ٔ بِ ثٔير َٛ

ٌِ یُضِ  زَّ َوَجلَّ إَٔذا أََراَز أَ ًَ ٌَّ اهَّللَ  ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًٔ ًَُنَز أَ ًِ ابِ ََ ٔمِيُط ًَ َ إٔذَا ىَز َٓ ََ ٔمِيُط اِلَحَياَئ  َ ِبّسا ىَز ًَ لَٔک 

 َّ٘ ُط إَٔلَّ َم٘ٔيّتا ُمَن َ٘ ًَِت ٔمِيُط اِْلََماىَُة َلِه تَ اِلَحَياَئ َلِه َتِل ٔ إَٔذا ىُز َٓ ًَِت ٔمِيُط اِْلََماىَُة  ٔ ّتا ىُز َّ٘ ُط إَٔلَّ َم٘ٔيّتا ُمَن َ٘ إَٔذا َلِه َتِل َٓ ُط إَٔلَّ ّتا  َ٘ ِل

ًَِت مٔ  ٔ إَٔذا ىُز َٓ ًَِت ٔمِيُط الزَِّحَنُة  ٔ ىّا ىُز ُط إَٔلَّ َخائّٔيا ُمَدوَّ َ٘ إَٔذا َلِه َتِل َٓ ىّا  إَٔذا َلِه َخائّٔيا ُمَدوَّ َٓ ّيا  ٌَّ ُط إَٔلَّ َرٔجامّی ُمَل َ٘ ِيُط الزَِّحَنُة َلِه َتِل

 ٔ ُة اِْلِٔسََلو َ٘ ًَِت ٔمِيُط رٔبِ ٔ ّيا ىُز ٌَّ ُط إَٔلَّ َرٔجامّی ُمَل َ٘  َتِل

ےس رفاتی ےہ  دمحم نب یفصم، دمحم نب انب رحب، دیعس نب انسؿ، اوبزارہہی، ایب رجشہ ریثک نب رمہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل زعفلج بج یسک دنبہ وک الہک رکےن اک ارادہ رفامےت ںیہ وت اس ےس ایح اکنؽ ےتیل

اری ںیہ بج اس ےس ایحلکن اجےئ وت ںیہمت فہ صخش )اےنپ اامعؽ دب یک فہج ےس( ہشیمہ دخا ےک رہق ںیم رگاتفر ےلم اگ وت اس ےس اامدتن

بلس وہ اجیت ےہ وت فہ ںیہمت ہشیمہ وچری )دبداییتن( افر ایختن ںیم التبمرظن آےئ اگ افر بج فہ وچری افر ایختن ںیم التبم وہا وت اس 

ےک دؽ ےس رمح متخ رک دای اجات ےہ افر بج فہ رمح ےس رحمفؾ وہایگ وت ںیہمت فہ ہشیمہ وعلمؿ افر رمدفد رظن آےئ اگ افر بج مت اےس 

 ؿ فرمدفد د۔ںوھ وت اس یک رگدؿ ےس االسؾ یک ریس لکن یئگ۔ہشیمہ وعلم

 دمحم نب یفصم، دمحم نب انب رحب، دیعس نب انسؿ، اوبزارہہی، ایب رجشہ ریثک نب رمہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقتم یک اشناینں ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم یک اشناینں ۔

     936    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، َات ٗزاز، ًامز بً واثلہ ابی كٔيل ٛيانی، حرضت حذئہ بً اسيس ابورسیحہ رضي  :  راوی



 

 

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٔ َحسَّ  ًٔ َواثَٔلَة أَب ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ زَّازٔ  َ٘ إت اِل َ َُ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًِ ثََيا  ًَ َٜٔيانٔیِّ  ِئل اِل َٔ ی اللُّ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ََّل اَل اك َٗ یَحَة  ًٔ أَٔسيٕس أَبٔی رَسٔ َة بِ َٔ اَل ََل حَُذِي َ٘ َٓ َة  ًَ ا ًُ ىََتَذاََکُ الشَّ ٕة َوىَِح َٓ ًِ َُغِ َوَسلََّه ٔم

ابَُّة َو  ٌُ َوالسَّ َخا اُل َوالسُّ جَّ زٔبَٔضا َوالسَّ ِِ ًِ َم ِنٔص ٔم َُ الظَّ ًَِْشُ آَیإت كُلُو  ٌَ َّي َتُٜو ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ یَأُِجوُد َوَمأُِجوُد َت

ًََلِيطٔ  ًٔ َمزَِیَه  وُد ًٔيَسي ابِ ُ َُ َزٔب  َو ٌَ ٔ اِل ْٕ بَٔحزٔیَزة زٔٔب َوَخِش ِِ ْٕ بٔاِلَن ٚٔ َوَخِش ْٕ بٔاِلَنِْشٔ ٖٕ َخِش ََلو َوثَََلُث ُخُشو الشَّ

 ٌَ ُضِه إَٔذا بَاتُوا َوَت٘ٔيُل َم ٌَ ٔیَی اِلَنِحَْشٔ َتبٔيُت َم ُٚ اليَّاَض إ ٌٔ أَبِيََن َتُشو َس ًَ  ٔ ز ٌِ َٗ  ًِ ُد ٔم الُواَوىَاْر َتُِخُ َٗ  ُضِه إَٔذا 

، فعیک، ایفسؿ، رفات زقاز، اعرم نب فاہلث ایب لیفط انکین، رضحت ذحہفی نب ادیس اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت یلع نب دمحم

ںیہ ہک )اکی رمہبت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابالاخہن ےس امہری رطػ وتمہج وہےئ مہ آسپ ںیم ایقتم اک ذترکہ رک رےہ 

 االرض اک ےھت رفامای ایقتم اقمئ ہن

 

ة
ب 
 وہیگ اہیں کت ہک دس اشناینں اظرہ وہں۔ وسرج اک رغمب ےس ولطع وہان، داجؽ، دوھاں، دا

انلکن، رخفج ایوجج اموجج، رخفج ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ افر نیت )اشناینں( زنیم اک )فلتخم تہج ںیم( دانسنہ اکی رشمؼ ںیم افر 

اشنین آگ ےہ وج دعؿ ےک بیشن انیب ےس ےلکن یگ افر ولوگں وک اہکن رک ارض  اکی رغمب ںیم افر اکی زجریہ رعب ںیم۔ دوسںی

 رشحم یک رطػ ےل اجےئ یگ دؿ افر رات ںیم بج ولگ آراؾ یک اخرط رہھٹںی ےگ وت آگ یھب رہھٹاجےئ یگ۔

 رسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، رفات زقاز، اعرم نب فاہلث ایب لیفط انکین، رضحت ذحہفی نب ادیس اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم یک اشناینں ۔

     937    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہب، ًنزو بً حارث، ابً لہيٌہ، یزیس بً ابی حبيب، سياٌ بً سٌس، حرضت اىص رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً و :  راوی

 بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

ةَ  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ اِلَحارٔٔث َوابِ ِنزُو بِ ًَ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًٔ أَبٔی َحبٔيٕب َحسَّ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ   ًِ ًَ

 ًِ َ اَل بَازُٔروا بٔاِْل َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٌٔ بِ ِنٔص ٔسَيا ََ الظَّ ا كُلُو َنأل ٔستًّ

ِه َوأَِم  ُٛ َة أََحٔس اَل َوُخَوِيؼَّ جَّ ٌَ َوَزابََّة اِْلَِرٔق َوالسَّ َخا زٔبَٔضا َوالسُّ ِِ ًِ َم ةٔ ٔم امَّ ٌَ  َز اِل

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ھ ابوتں ےس ےلہپ ےلہپ کین لمع رکول وسرج اک رغمب ےس ولطع

 االرض افر داجؽ رہ اکی یک اخص آتف )ومت( افر اعؾ آتف )اطوعؿ فابء فریغہ(۔

 

ة
ب 
 وہان افر دوھاں افر دا

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم یک اشناینں ۔

     938    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لک، حرضت حشً بً ًلی خَلل، ًوٌ بً ًنارہ، ًبساهَّلل بً مثىي، ثناىہ بً ًبساهَّلل بً اىص، اىص بً ما :  راوی

 ابوٗتازہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًٔ َّي بِ ًُ اِلُنَثى ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ ًَُناَرَة َحسَّ ٌُ بِ ِو ًَ ثََيا  ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ أَىَٕص َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ  ثَُناَمَة بِ

ًِ أَبٔی  ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ  ٔ ظ ًِ َجسِّ َس اِلنٔائََتئِن ًَ ٌِ یَاُت َب ِْ َه ا ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َتاَزَة  َٗ 

نسح نب یلع الخؽ، وعؿ نب امعرہ، دبعاہلل نب ینثم، ہماہن نب دبعاہلل نب اسن، اسن نب امکل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم یک اشناینں دف وس اسؽ ےک دعب یہ اظرہ وہں یگ )بج یھب وہں دف  رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 

 دصی ےس لبق وکیئ سبی اشنین اظرہ ہن وہیگ(۔

نسح نب یلع الخؽ، وعؿ نب امعرہ، دبعاہلل نب ینثم، ہماہن نب دبعاہلل نب اسن، اسن نب امکل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم یک اشناینں ۔

     939    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٗاشي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہنرص بً ًلی جہـیم، ىوَ بً ٗيص، ًبساهَّلل بً مِٔل، یزیس ر :  راوی

ًِ َیزٔی ًَ ٕ٘ٔل  ٌِ ًُ َم ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ِيٕص َحسَّ َٗ  ًُ ثََيا ىُوُح بِ یٔمُّ َحسَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ أشيِّ  َٗ َس الزَّ

ًََلِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٔیَی ًَ ًَ َیلُوىَُضِه إ َوی ثُهَّ الَّٔذی ِ٘ ٕ َوَت ٌَ َسَيٕة أَصُِل بٔزٓ و ٌُ أَِرَب َٓ إت  َ٘ ًَلَی َخِنٔص كََب ًٔي  اَل أُمَّ َٗ َسلََّه 

يَن َؤمائَةٔ َسَيٕة أَصُِل تَ  ٔیَی ٔستِّ ًَ یَلُوىَُضِه إ ًَ َؤمائَةٔ َسَيٕة أَصُِل َتَزاحُٕه َوَتَواُػٕل ثُهَّ الَّٔذی ی ٕ ًِْٔشٔ ٍٕ ثُهَّ اِلَضزُِد اِلَضزُِد  َسابُز ُ اك َ٘ َوَت

 ًُ ثََيا اِلنِٔشَوُر بِ َيزٔیُّ َحسَّ ٌَ ٕس اِل ثََيا َخازْٔو أَبُو ُمَحنَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًِ أَىَٔص اليََّحا اليََّحا َحسَّ ًَ  ًٕ ٌِ ًِ أَبٔی َم ًَ  ًٔ اِلَحَش

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًٔي بِ َ٘ ا كََب أَمَّ َٓ ًَاّما   ٌَ و ٌُ ٕة أَِرَب َ٘ إت کُلُّ كََب َ٘ ًَلَی َخِنٔص كََب ًٔي  َلِيطٔ َوَسلََّه أُمَّ ًَ  

 ٔ َناى ٔیَی الثَّ ٌٔيَن إ اىَٔيُة َما بَيَِن اِْلَِرَب ُة الثَّ َ٘ َب ا اللَّ ٌٕ َوأَمَّ أَصُِل ًِٔلٕه َوإٔیَنا َٓ ُة أَِػَحابٔی  َ٘ ٕ َوتَ َوكََب أَصُِل بٔزٓ َٓ َوی ثُهَّ َذََکَ ىَِحَوظُ يَن  ِ٘ 

ی، ونع نب ،سی، دبعاہلل نب لفغم، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

م

 

 ہ ض
چ

رصن نب یلع 

اؿ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اپچن اقبطت وہں ےگ اچسیل اسؽ کت یکین افر وقتی فاےل ولگ وہں ےگ

ےک دعب اکی وس سیب اسؽ کت اکی دفرسے رپ رمح رکےن فاےل افر ابیمہ اقلعتت افر رہتش دارویں وک اوتسار رےنھک فاےل ولگ 

وہں ےگ رھپ اؿ ےک دعب اکی وس اسھٹ ربس کت اےسی ولگ وہں ےگ وج اکی دفرسے ےس دینمش رںیھک ےگ افر اقلعتت وتڑںی ےگ 

 اجنت۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ رفامای ریمی اتم ےک اپچن اقبطت وہں ےگ رہ ہقبط اچسیل اےکس دعب لتق یہ لتق وہاگ۔ اجنت اموگن



 

 

 ربس اک وہاگ ریما ہقبط افر ریمے احصہب اک ہقبط وت الہ ملع افر الہ اامیؿ اک ہقبط ےہ افر دفرسا ہقبط اچسیل ےس افر ایس ےک درایمؿ یکین

 ۔افر وقتی فاولں اک ےہ اےکس دعب ےلہپ یک رطح رفاتی ےہ

ی، ونع نب ،سی، دبعاہلل نب لفغم، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنیم اک دانسنھ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زنیم اک دانسنھ۔

     940    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی جہـیم، ابواحنس، بظير بً سلامیٌ، سيار، كارٚ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا َبٔظيرُ بِ ثََيا أَبُو أَِحَنَس َحسَّ یٔمُّ َحسَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًِ الئَّييِّ َحسَّ ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًِ ًَ  ٕٚ ًِ كَارٔ ًَ إر  ًِ َسيَّ ًَ  ٌُ َسِلَنا

 ْٖ ِذ َٗ ْٕ َو ٔة َمِشْذ َوَخِش ًَ ا اَل بَيَِن یََسِی الشَّ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

ی، اوبادمح، ریشب نب امیلسؿ، ایسر، اطرؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل 

م

 

 ہ ض
چ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص رصن نب یلع 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک رقبی وصرںیت ڑگبںی یگ افر زنیم دےسنھ یگ افر رھتپفں یک ابرش وہیگ۔

ی، اوبادمح، ریشب نب امیلسؿ، ایسر، اطرؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زنیم اک دانسنھ۔

     941    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٰی ًيہابومؼٌب، ًبساهَّلل بً زیس بً اسله، ابوحازو بً زیيار، حرضت سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌای :  راوی

ًِ َسِضٔل  ًَ ًٔ زٔیَيإر  ٔ بِ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًُ َزیِٔس بِ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕب َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُمِؼ ٍَ الئَّييَّ َحسَّ َّطُ َسنٔ ٕس أَى ٌِ ًٔ َس  بِ

ْٕ َوَمِشْذ  ًٔي َخِش ٔ أُمَّ َٔ ٌُ فٔی آ وُل یَُٜو ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ْٖ  َػل ِذ َٗ  َو

اوببعصم، دبعاہلل نب زدی نب املس، اوباحزؾ نب دانیر، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ریمی اتم ےک آرخ ںیم زنیم دےسنھ یگ وصرںیت ڑگبںی یگ افر ابگنسری وہیگ۔

  نب زدی نب املس، اوباحزؾ نب دانیر، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوببعصم، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زنیم اک دانسنھ۔

     942    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، محنس بً مثىي، ابوًاػه، حيوة بً شیح، ابوػُخ، حرضت ىآٍ :  راوی

ًُ ُشَ  ثََيا َحِيَوةُ بِ ًَأػٕه َحسَّ ثََيا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ َّي  ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَّ َحسَّ ٍٕ أَ ٔ ًِ ىَآ ًَ ثََيا أَبُو َػُِخٕ  یِٕح َحسَّ

 ٌِ ٔ إ َٓ ِس أَِحَسَث  َٗ َُّط  ىٔي أَى َِ َُّط بََل اَل إٔى َٗ ََلَو  ئَُک الشَّ ََُٓلىّا ُيِْقٔ  ٌَّ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ًَ ًَُنَز  ئُِط ٔمىِّي َرُجَّل أَتَی ابِ ََل ُتِْقٔ َٓ ِس أَِحَسَث  َٗ  ٌَ کَا

وُل  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ ََلَو  ْٖ الشَّ ِذ َٗ ْٕ َو ةٔ َمِشْذ َوَخِش ٔ اِْلُمَّ ًٔي أَِو فٔی َصٔذظ ٌُ فٔی أُمَّ یَُٜو

َسرٔ  َ٘  َوَذلَٔک فٔی أَصِٔل اِل



 

 

دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، اوباعمص، ویحۃ نب رشحی، اوب ہر، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 اگل ہک الفں ےن آپ وک السؾ اہک ےہ۔ رفامای ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک اس ےن دنی ںیم ک ی ابت ہنع یک دختم ںیم احرض وہا رعض رکےن

ااجید یک ےہ ارگ فایعق اس ےن دبتع ااجید یک ےہ وت اےس ریمی رطػ ےس السؾ تم انہک ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وصرںیت ڑگبںی یگ افر زنیم ںیم داسنھای اجےئ اگ افر ابگنسری وہیگ افر ہی بس فملس وک ہی رفامےت انس ہک ریمی اتم )ای اس اتم( ںیم 

 ھچک رکنمنی دقتری ےک اسھت وہاگ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب ینثم، اوباعمص، ویحۃ نب رشحی، اوب ہر، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زنیم اک دانسنھ۔

     943    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ابومٌاویہ، محنس بً ٓـيل، حشً بً ًنزو، ابوزبير، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز :  راوی

اؤیََة َومُ  ٌَ ثََيا أَبُو ُم یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ اَل َحسَّ َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزُّبَيِر ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ َحنَّ

 ْٖ ِذ َٗ ْٕ َوَمِشْذ َو ًٔي َخِش ٌُ فٔی أُمَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَُٜو َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ 

ف، اوبزریب، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکبی، اوباعمفہی، دمحم نب لیضف، نسح نب رمع

 ےن رفامای ریمی اتم ںیم زنیم ںیم دانسنھ وصرںیت ڑگبان ابگنسری )ہی بس رطح ےک ذعاب( وہں ےگ۔

 اوبرکبی، اوباعمفہی، دمحم نب لیضف، نسح نب رمعف، اوبزریب، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیباء اک رکشل ۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دیباء اک رکشل ۔

     944    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبساهَّلل بً ػٔواٌ، حرضت ًبساهَّلل بً ػٔواٌہظاو بً ًنار، سٔياٌ بً ًيييہ، اميہ، ػٔواٌ بً  :  راوی

 ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِٔ ًٔ َػ َة بِ ًِ أَُميَّ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ َحسَّ ًَِبَس اهَّللٔ بِ ُظ  ٍَ َجسَّ ٌَ َسنٔ َوا ِٔ َػ

 َّ َؼُة أَى ِٔ وُل أَِخبََرِتىٔي َح ُ٘ ٌَ َي َوا ِٔ زُوىَطُ َػ ِِ ًَّ َصَذا اِلبَِيَت َجِيْع َي وُل َلَيُؤمَّ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ َضا َسنٔ

 َٓ ُٕ بٔضِٔه  ُيِدَش َٓ صُِه  َ َٔ لُُضِه آ َٕ بٔأَِوَسٔلضِٔه َویَتََياَزی أَوَّ ًِ اِْلَِرٔق ُخٔش َّي إَٔذا کَاىُوا بٔبَِيَساَئ ٔم یُس ََل یَِبَقی َحً ٔ ٔمِيُضِه إَٔلَّ الْشَّ

ََّک  ًََلِيَک أَى اَل َرُجْل أَِطَضُس  َ٘ َٓ َُّضِه صُِه  ا َجاَئ َجِيُع اِلَححَّأد َهَييَّا أَى َلنَّ َٓ ِيُضِه  ًَ ٌَّ الَّٔذی یُِدبٔرُ  َؼَة َوأَ ِٔ ًَلَی َح َلِه َتِٜٔذِب 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل َؼَة َلِه َتِٜٔذِب  ِٔ  لََّه َح

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ نب ہنییع، اہیم، وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت دبعاہلل نب وفصاؿ رفامےت ںیہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ 

ارادہ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ئاتای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت انس اکی رکشل اس رھگ )وک رگاےن( اک 

اگی الہ ہکم اس ےس ڑلںی ےگ بج فہ رکشل اقمؾ دیباء )ای فعیس دیماؿ( ںیم ےچنہپ اگ وت اےکن درایمؿ ےک ولگ دسنھ اجںیئ ےگ افر رک

رشفع فاےل آرخ فاولں وک اکپرںی ےگ۔ ارغلض فہ بس دسنھ اجںیئ ےگ اؿ ںیم وکیئ یھب ہن ےچب اگ وساےئ اکی اقدص ےک وج ااکن 

 آای وت ںیمہ ایخؽ وہا ہک اشدی یہی فہ رکشل ےہ اکی رمد ےن اہک ہک ںیم وگایہ د۔ات وہں ہک آپ ےن احؽ ئاتےئ اگ۔ بج اجحج اک رکشل

ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم وھجٹ ںیہن وبال افر ہی ہک ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم 

 وھجٹ ںیہن وبال۔

 ؿ نب ہنییع، اہیم، وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت دبعاہلل نب وفصاؿاشہؾ نب امعر، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دیباء اک رکشل ۔

     945    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ٓـل بً زٛين، سٔياٌ، سلنہ بً ٛہيل، ابی ازریص مزہيي، مشله بً ػٔواٌ، حرضت ػٔيہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

َضيِ  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس يِٕن َحسَّ َٛ ًُ زُ ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ ٕل َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی إِٔزرٔیَص اِلُنزِصٔٔييِّ  ًَ

َه ََل یَِيَتهٔی اليَّاُض  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ َة  ٔٔيَّ ًِ َػ ًَ  ٌَ َوا ِٔ ًٔ َػ َّي  ُمِشلٔٔه بِ ٔ َصَذا اِلبَِئت َحً ًِ َُزِو ًَ

َّي إَٔذا کَاىُوا بٔاِلبَِيَسأئ أَ  زَُو َجِيْع َحً ِِ ٌَ َي ٌِ کَا ٔ إ َٓ ُِٗلُت  صِٔه َوَلِه یَِيُخ أَِوَسُلُضِه  ٔ َٔ لٔضِٔه َوآ َٕ بٔأَوَّ ًِ اِْلَِرٔق ُخٔش ِو بَِيَساَئ ٔم

ُٔٔشضِٔه  ًَلَی َما فٔی أَِن ُثُضِه اهَّللُ  ٌَ اَل یَِب َٗ ُظ  ًِ یرُِکَ  ٓٔيضِٔه َم

ل، ایب ادرسی رم،یب، ملسم
 ت 
کہ

 نب وفصاؿ، رضحت ہیفص ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ایفسؿ، ہملس نب 

رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولگ اس رھگ یک اخرط ڑلایئ افر گنج ےس ابز ہن آںیئ ےگ یتح ہک اکی رکشل 

 اجںیئ  ڑلایئ رکے اگ )ڑلایئ ےک ارادہ ےس ےلچ اگ( بج فہ اقمؾ دیباء ای فعیس دیماؿ ںیم ےچنہپ اگ وت

ے

اؿ ےک افؽ فآرخ بس داسنھ دی 

ےگ افر درایمؿ فاےل یھب ہن چب ںیکس ےگ۔ ںیم ےن رعض ایک ارگ اس رکشل ںیم وکیئ وبجمر اً افر زربدیتس ےس رشکی وہا؟ رفامای اہلل 

 اعتیل )ایقتم ںیم( اؿ بس وک اؿ یک تین ےک اطمقب ااھٹںیئ ےگ۔

ل، ایب ادرسی رم،یب، ملسم نب وفصاؿ، رضحت ہیفص ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ایفس :  رافی
 ت 
کہ

ؿ، ہملس نب 

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ونتفں :   ابب



 

 

 دیباء اک رکشل ۔

     946    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ػباح، نرص بً ًلی، ہاروٌ بً ًبساهَّلل، سٔياٌ بً ًيييہ، محنس بً سوٗہ، ىآٍ بً جبير، حرضت او  :  راوی

 سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

الُوا  َٗ اُل  ِبٔس اهَّللٔ اِلَحنَّ ًَ  ًُ ٌُ بِ ًَلٓٔیٕ َوَصاُرو  ًُ بَّأح َوَنرِصُ بِ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َحسَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَلِت َذََکَ الئَّييُّ َػل َٗ ًِ أُوِّ َسَلَنَة  ًَ  ُ ٕ یُِدبٔر ًَ ُجَبيِر ٍَ بِ ٔ ٍَ ىَآ َة َسنٔ َٗ ُٕ بٔضِٔه  ُسو اِلَحِيَع الَّٔذی یُِدَش

اَلِت أُوُّ َسَلَنَة یَا َرُسوَل اهَّللٔ َ٘ اتٔضِٔه َٓ ًَلَی ىٔيَّ  ٌَ ُثو ٌَ َُّضِه یُِب اَل إٔى َٗ َظ  لَّ ٓٔيضِٔه اِلُنرِکَ ٌَ   َل

یت دمحم نب ابصح، رصن نب یلع، اہرفؿ نب دبع اہلل، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب وسہق، انعف نب ریبج، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

اک ذترکہ رفامای ےسج داسنھای اجےئ اگ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ وہاتکس ےہ ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رکشل 

اؿ ںیم وکیئ ااسی وہ ےسج زرب دیتس الای اجےئ۔ رفامای )ایقتم ےک رفز( اںیہن اؿ یک وتینں ےک اطمقب ااھٹای اجےئ اگ ) افر اعمہلم ایک 

 اجےئ اگ(۔

 دبعاہلل، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب وسہق، انعف نب ریبج، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ابصح، رصن نب یلع، اہرفؿ نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االرض اک ایبؿ

 

ة
ب 
 دا

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 االرض اک ایبؿ

 

ة
ب 
 دا

     947    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ابوبرک بً ابی طيبہ، یوىص بً محنس، حناز بً سلنہ، ًلی بً زیس، اوض بً خالس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ازُ  ثََيا َحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َخالٕٔس  ًِ أَِؤض بِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ ًُ َسَلَنَة  بِ

َضا َخاَتُه ُسَلامِیَ  ٌَ ابَُّة َوَم ُد السَّ اَل َتُِخُ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًٔ ًِٔنَزا ًََؼا ُموَسي بِ ًٔ َزاُوَز َو ٌَ بِ

َلِيضَٔنا ال ٌَّ أَصَِل اِلحَٔوأئ َليَ ًَ َّي أَ ٔ بٔاِلَداتٔٔه َحً َٔ َٕ اِلکَا ِ َؼا َوَتِدٔلُه أَى ٌَ ًٔ بٔاِل َتِحلُو َوِجَط اِلُنِؤٔم َٓ ََلو  وُل شَّ ُ٘ َي َٓ  ٌَ و ٌُ ِحَتنٔ

ثََياُظ إٔبَِزاصٔيُه بِ  ٌُ َحسَّ ا لَّ َ٘ ًٔ اِل اَل أَبُو اِلَحَش َٗ  ُ َٔ وُل صََذا یَا کَا ُ٘ ًُ َوَي ثََيا َصَذا یَا ُمِؤٔم ٌٔيَل َحسَّ ًُ إِٔسَن ثََيا ُموَسي بِ ًُ َنرِصٕ َحسَّ

 ُ َٔ ًُ َوَصَذا یَا کَا وُل َصَذا یَا ُمِؤٔم ُ٘ َي َٓ اَل ٓٔيطٔ َمزَّّة  َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َو ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ  َحنَّ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، افس نب اخدل، رضحت اوبرہریہ ر

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی اجونر دومدار وہاگ اس ےک اپس رضحت امیلسؿ نب داؤد امہیلع االسلؾ یک 

ارتشگنی ےس اکرف یک ارتشگنی افر رضحت ومٰیس نب رمعاؿ امہیلع االسلؾ اک اصع وہاگ فہ اصع ےس ومنم ےک ہرہہ وک رفنش رکے اگ افر 

انک رپاشنؿ اگلےئ اگیتح ہک اکی ہگج ےک ولگ عمج وہں ےگ وت اکی ےہک اگ اے ومنم افر دفرسا ےہک اگ اے اکرف )ینعی اکی 

 دفرسے وکاشنؿ ےس اچہپؿ ںیل ےگ(۔

  اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، افس نب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 االرض اک ایبؿ

 

ة
ب 
 دا

     948    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، خالس بً ًبيس، ًبساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوُشاٌ ، محنس بً ًنزو، زىيخ، ابوتنيلہ :  راوی

 َ ث ًُ ًُبَِيٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ثََيا أَبُو تَُنِيَلَة َحسَّ ِنزٕو ُزىَِيْخ َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ا ثََيا أَبُو َُشَّ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ ًُ بَُزیَِسَة  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ َيا 



 

 

اَل َذَصَب بٔی َرُسولُ  إَٔذا أَِرْق یَابَٔشْة َحِوَلضَ  َٗ َٓ ََّٜة  ًِ َم یٕب ٔم ٍٕ بٔاِلَبازَٔیٔة َْقٔ ٔیَی َمِؤؿ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  ا َرِمْل اهَّللٔ َػل

إَٔذا ٓٔتِْر فٔی َٓ  ٍٔ ًِ َصَذا اِلَنِؤؿ ابَُّة ٔم ُد السَّ َلِيطٔ َوَسلََّه َتُِخُ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َس  َٓ ٌِ َحَحِحُت َب َٓ ًُ بَُزیَِسَة  اَل ابِ َٗ  ٕ ٔطبِر

ٔ َصََٜذا َوَصََٜذا َؼاَی َصٔذظ ٌَ إَٔذا صَُو بٔ َٓ ًَّؼا َلُط  أََراىَا  َٓ  َذلَٔک بٔٔشئيَن 

ت لہ، اخدل نب دیبع، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 
م

 

ن
، اوب

 

 

 

یلص اہلل اوباسغؿ ، دمحم نب رمعف، زن

ہیلع فآہل فملس ےھجم ہکم ےک رقبی اکی لگنج ںیم ےل ےئگ فاہں کشخ زنیم ؟یھ اس ےک ارد رگد رتی ؟یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 )اجونر( اس ہگج ےس ربآدم وہاگ فہ ہگج رقتتی اکی ابتشل ؟یھ رضحت انب ربدیہ رفامےت ںیہ اس ےک یئک اسؽ دعب 

 

ة
ب 
فملس ےن رفامای دا

 االرض ےک اصع ےک ابرے ںیم ئاتای )ہک ااسی وہاگ( ریمے اس اصعء ےک ربارب )ابمل افر وم ا(۔ںیم ےن جح ایک

 

ة
ب 
  وت فادل اصبح ےن دا

ت لہ، اخدل نب دیبع، دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
م

 

ن
، اوب

 

 

 

 اوباسغؿ ، دمحم نب رمعف، زن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان۔

     949    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ٓـيل، ًنار بً ٌٗ٘اَ، ابی زرًہ، حرض :  راوی

ًِ أَبٔی ُز  ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًٔ اِل ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُت َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ِر

ولُ  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ِت َوَرآَصا اليَّاُض  َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌَ إَٔذا كََل َٓ زٔبَٔضا  ِِ ًِ َم ِنُص ٔم ٍَ الظَّ َّي َتِللُ ُة َحً ًَ ا وُو الشَّ ُ٘ ََل َت

ِبلُ  َٗ  ًِ ًِ آَمَيِت ٔم ّشا إٔیَناىَُضا َلِه َتُٜ ِٔ ٍُ َن َٔ ََٓذلَٔک حٔيَن ََل َیِي َلِيَضا  ًَ  ًِ ًَ َم  آَم

زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، امعر نب اقعقع، ایب



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آاتفب رغمب ےس ولطع وہ افر بج آاتفب )رغمب ےس( 

ہی فتق فیہ وہاگ بج اامیؿ الان اؿ ولوگں ےئلیک وسد دنم ولطع وہاگ افر ولگ اےس دھکی ںیل ےگ وت الہ زنیم اامیؿ ےل آںیئ ےگ نکیل 

 ہن وہاگ وج اس ےس لبق اامیؿ ہن الےئ ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، امعر نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان۔

     950    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، وٛيٍ، سٔياٌ، ابی حياٌ تيیم، ابوزرًہ، ابً ًنزو بً جزیز، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

َة حَ  ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ َِّيیٔمِّ  ٌَ الت ا ًِ أَبٔی َحيَّ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًَِبسٔ اهَّللٔ سَّ  ًِ ًَ  ٕ ًٔ َجزٔیز ًَِنزٔو بِ  ًٔ بِ

ُل ا َه أَوَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ابَّةٔ بِ وُد السَّ ُ َُ زٔبَٔضا َو ِِ ًِ َم ِنٔص ٔم َُ الظَّ وّجا كُلُو ُ َُ َیأت  ِْ

 ًَ اَل  َٗ یْب  ی ٔمِيَضا َْقٔ َ َِ ُ َٓاِْل ی  َ َِ ُ ِبَل اِْل َٗ َجِت  َ ََ أَیَُّتُضَنا َما  َٓ ًَِبُس اهَّللٔ  اَل  َٗ ِبُس اهَّللٔ َوََل أَُهيَُّضا إَٔلَّ ًَلَی اليَّأض ُؿّهی 

ِنٔص مٔ  ََ الظَّ زٔبَٔضاكُلُو ِِ  ًِ َم

ؽ یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب ایحؿ یمیت، اوبزرہع، انب رمعف نب رجری، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روس

 افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای العامت ایقتم ںیم بس ےس ےلہپ اظرہ وہےن فایل اشنین آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان

 االرض اک ولوگں ےک اسےنم آان ےہ۔

 

ة
ب 
 اچتش ےک فتق دا

 یلع نب دمحم، فعیک، ایفسؿ، ایب ایحؿ یمیت، اوبزرہع، انب رمعف نب رجری، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان۔

     951    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبيساهَّلل بً موسٰي ، ارسائيل، ًاػه ، زر، حرضت ػٔواٌ بً ًشال رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًُ أَب ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَحسَّ َٗ إل  ًَشَّ  ًٔ ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ًِ زٓٔرٕ  ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ ائٔيَل  ًِ إرِٔسَ ًَ ًُ ُموَسي  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ َل ی َطِيَبَة َحسَّ

 ٌُ ُؿُط َسِب ُتوّحا رَعِ ِٔ ِنٔص بَابّا َم زٔٔب الظَّ ِِ ًِ َٗٔبٔل َم ٌَّ ٔم ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٌَ ََل یَزَاُل َذلَٔک  و َٓ َسَيّة 

ّشا ِٔ ٍِ َن َٔ ًِ ىَِحؤظٔ َلِه یَِي ِت ٔم ٌَ إَٔذا كََل َٓ ًِ ىَِحؤظٔ  ِنُص ٔم ٍَ الظَّ َّي َتِللُ ِوبَةٔ َحً ُتوّحا لٔلتَّ ِٔ ًِ  اِلَباُب َم ًِ آَمَيِت ٔم إٔیَناىَُضا َلِه َتُٜ

َشَبِت فٔی إٔیَناىَٔضا َخيِّرا َٛ ِبُل أَِو  َٗ 

، دیبع اہلل نب ومٰیس ، ارسالیئ، اعمص ، زر، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رغمب یک رطػ اکی درفازہ الھک وہا ےہ سج یک وچڑایئ رتس ربس )یک اسمتف ےہ ہی درفازہ وتہب ےئلیک 

رج اس )رغم ب( یک رطػ ےس ولطع وہ وس بج آاتفب اس اجبن ےس ولطع وہ اجےئ وت اس فتق اس ربارب الھک رےہ اگ اتآہکن وس

ؿ سفن ےک ےئل اامیؿ الان وسددنم ہن وہاگ وج اس ےس لبق اامیؿ ہن الای ای )اس انگاگہر صخش ےئلیک وتہب رکان وسددنم ہن وہاگ سج ےن( اامی

 ہن ایک وہ۔یک احتل ںیم وکیئ کین لمع )وتہب فروجع ایل اہلل( 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومٰیس ، ارسالیئ، اعمص ، زر، رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر رخفج ایوجج اموجج۔ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ 



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     952    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، اًنع، ط٘يٙ، حرضت حذئہ :  راوی

ثَيَ  اؤیََة َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َة َحسَّ َٔ ًِ حَُذِي ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنُع  َ ا اِْل

َه السَّ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َياُرُظ َجيَّْة َوَجيَُّتُط َٗ َٓ طُ َجيَّْة َوىَاْر  ٌَ ٔ َم ز ٌَ
اُل الظَّ َٔ ی ُج ًَئِن اِلُيرِسَ ًَِوُر  اُل أَ جَّ

 ىَاْر 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

امای داجؽ ابںیئ آا ھ ےس اکان وہاگ اس ےک رس رپ تہب زایدہ ابؽ وہں ےگ اےکس اسھت اکی تنج افر اکی دفزخ ہیلع فآہل فملس ےن رف

 وہیگ نکیل ایکس دفزخ )درتقیقح افر ااجنؾ ےک احلظ ےس( تنج افر ایکس تنج دفزخ وہیگ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     953    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

نرص بً ًلی جہـیم، محنس بً مثىي، روح بً ًبازہ، سٌيس بً ابی رعوبہ، ابی تياح، مِيرہ بً سبيٍ، ًنزو بً  :  راوی

 رحیث، حرضت ابوبرک ػسیٙ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 َّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ یٔمُّ َوُمَحنَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًُ َحسَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًُ ًَُباَزَة َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ الُوا َحسَّ َٗ ي 

ی سِّ ًِ أَبٔی برَِکٕ الؼِّ ًَ یِٕث  ًٔ رُحَ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ٍٕ ًٔ ُسبَِي ًِ اِلُنِٔيَرةٔ بِ ًَ َّيَّاحٔ  ًِ أَبٔی الت ًَ وبََة  َّی أَبٔی رَعُ ثََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل َحسَّ َٗ  ٔٙ

ًََلِيطٔ َوَس  ٌَّ ُوُجوصَُضِه اهَّللُ  َ أ َٛ َواْو  ِٗ طُ أَ ٌُ ٌُ یَتَِب اَسا َ َُ اُل َلَضا  َ٘ ٚٔ ُي ًِ أَِرٕق بٔاِلَنِْشٔ ُد ٔم اَل یَُِخُ جَّ ٌَّ السَّ ٌُّ لََّه أَ اِلَنَحا

ةُ  َٗ  اِلُنَِطَ

ْ، رمعف نب رحثی، 

 ن 
شن

ی، دمحم نب ینثم، رفح نب ابعدہ، دیعس نب ایب رعفہب، ایب ایتح، ریغمہ نب 

م

 

 ہ ض
چ

رضحت اوبرکب دصقی رصن نب یلع 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ئاتای ہک داجؽ رشمؼ ےک اکی العہق ےس ےلکن اگ 

 سج اک انؾ رخااسؿ ےہ اس ےک اسھت اےسی ولگ وہں ےگ نج ےک ہرہے وگای ہت ہب ہت ڈاھںیل ںیہ )ینعی ےٹپچ افر رُپوگتش(۔

ْ، رمعف نب رحثی، رضحت اوبرکب  :  رافی

 ن 
شن

ی، دمحم نب ینثم، رفح نب ابعدہ، دیعس نب ایب رعفہب، ایب ایتح، ریغمہ نب 

م

 

 ہ ض
چ

رصن نب یلع 

 دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔ہنتف

     954    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اساًيل بً ابی خالس، ٗيص بً ابی حازو، حرضت مِيرہ بً طٌبہ  :  راوی

 ہرضي اهَّلل تٌایٰی ًي

 ٌٔ ثََيا إِٔسَن ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  يُل بِ

َّی ا اَل َما َسأََل أََحْس الئَّييَّ َػل َٗ َبَة  ٌِ ًٔ ُط ٔ بِ ًِ اِلُنِٔيَرة ًَ  ٕ ًُ َحازٔو اَل ابِ َٗ ا َسأَِلُتُط َو ثََر ٔمنَّ ِٛ أل أَ جَّ ًِ السَّ ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ هَّللُ 

 َ
اَو َوالْشَّ ٌَ طُ اللَّ ٌَ ٌَّ َم ٔ ٌَ إ ولُو ُ٘ َُّضِه َي ُِٗلُت إٔى ِيطُ  ًَ اَل یٔی َما َتِشأَُل  َ٘ َٓ ٕ أََطسَّ ُسَؤاَّل ٔمىِّي  ًِ ىَُنيِر ًَلَی اهَّللٔ ٔم  ٌُ اَل صَُو أَصَِو َٗ اَب 



 

 

 ٔ  َک َذل

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، ااسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس داجؽ ےک ابرے ںیم ھجم ےس زایدہ یسک ےن ںیہن وپاھچ۔ آپ ےن )اکی رمہبت( رفامای مت 

 قلعتم ایک وپانھچ اچےتہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ولگ ےتہک ںیہ ہک اس ےک اپس اھکان اپین یھب وہاگ۔ رفامای ہی اہلل ےک ےئل اس اس ےک

 )داجؽ( ےس تہب آاسؿ ےہ۔

اعتٰیل نب دمحم، فعیک، ااسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     955    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسناًيل بً ابی خالس، محالس، طٌيي، حرضت ٓاكنہ بيت ٗيص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  اویر

 ٔ ًِ ُمَحال ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ثََيا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ َٓاكَٔنَة بِٔئت ٕس   ًِ

ُس  ٌَ ٌَ ََل َيِؼ ٌَٔس اِلنِٔيبََر َوکَا ٕ َوَػ َه َذاَت َیِوو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَلِت َػل َٗ ِيٕص  ِبَل َذلَٔک إَٔلَّ َیِوَو َٗ َٗ َلِيطٔ  ًَ  

ائٕٔه َوجَ  َٗ ًِ بَئِن  نٔ َٓ ًَلَی اليَّأض  َٓاِطَتسَّ َذلَٔک  ٔة  ٌَ امٔی َصَذا اِلُحُن َ٘ ُِٗنُت َم ِّی َواهَّللٔ َما  إٔن َٓ ُسوا  ٌُ ِٗ ٌِ ا ٔ أَ أََطاَر إَٔلِيضِٔه بَٔئسظ َٓ الٕٔص 

ىٔي الِ  ٌَ أَِخبََرنٔی َخبَّرا َمَي َٓ ارٔیَّ أََتانٔی  ًَّ َتنامّٔی السَّ ٜٔ ُِٜه لَٔزَُِبٕة َوََل لَٔزصَِبٕة َوَل ٌُ َٔ ٕ َیِي ٔ ْٔلَِمز ة ٔح َوُْقَّ ًِ اِلرَفَ ِيلُوَلَة ٔم أَِحبَِبُت  َ٘ َٓ ئِن  ٌَ اِل

 َ ٌَّ الزِّیَح أَِلَحأ ارٔیِّ أَِخبََرنٔی أَ ٓهٕ لَٔتنٔيٕه السَّ ًَ  ًَ ٌَّ ابِ ٔ َح ىَبٔيُِِّٜه أَََل إ َ ََ َلِيُِٜه  ًَ ٌِ أَِنُْشَ  ُسوا فٔی أَ ٌَ َ٘ َٓ ُٓوىََضا  ٔ ز ٌِ ٕ ََل َي ٔیَی َجزٔیَزة ِتُضِه إ

إَٔذا  َٓ ُجوا ٓٔيَضا  َُخَ َٓ ٔٔيَئة  َوارٔٔب الشَّ اَلِت َما َٗ َٗ الُوا أَِخبٔرٔیَيا  َٗ اَسُة  اَل أَىَا اِلَحشَّ َٗ الُوا َلُط َما أَىَِت  َٗ صُِه بَٔظِيٕئ أَصَِسَب أَِسَوَز 

ٌَّ ٓٔيطٔ َرُجَّل  ٔ إ َٓ أِتُوُظ  َٓ ُتُنوُظ  ِ٘ ِس َرَم َٗ یِزُ  ًِ َصَذا السَّ ٜٔ ٚٔ أَىَا بُٔنِدبَٔرتُِٜٔه َطِيّئا َوََل َسائَٔلتُِٜٔه َوَل ِه   بٔاِْلَِطَوا ُٛ ٌِ تُِدبٔرُوُظ َویُِدبَٔر ٔیَی أَ إ



 

 

اَل  َ٘ َٓ ِّی  َظک ٌَ َطٔسیٔس التَّ ِ ٚٔ یُِوضٔزُ اِلُحز ٕٙ َطٔسیٔس اِلَوثَا َ إَٔذا صُِه بَٔظِيٕذ ُموث َٓ َلِيطٔ  ًَ ََٓسَخلُوا  أََتِوُظ  َٓ ًِ الُوا ٔم َٗ  ًَ ًِ أَیِ  َلُضِه ٔم

ِوْو  َٗ  ًُ الُوا ىَِح َٗ زَُب  ٌَ َلِت اِل ٌَ َٓ اَل َما  َٗ  ٔ او الُوا  الظَّ َٗ َد ٓٔيُِٜه  َ ََ َل َصَذا الزَُّجُل الَّٔذی  ٌَ َٓ اَل َما  َٗ ًَهَّ َتِشأَُل  َزٔب  ٌَ ًِ اِل ٔم

ٍْ إَٔلُضُضِه َواحْٔس َوزٔیيُُضِه َواحْٔس  أَِمزُصُِه اِلَيِوَو َجنٔي َٓ َلِيضِٔه  ًَ أَِهَضَزُظ اهَّللُ  َٓ ِوّما  َٗ َٗ َخيِّرا ىَاَوی  ًَيُِن ُزََغَ  َلِت  ٌَ َٓ اَل َما  الُوا َخيِّرا َٗ

الُو َٗ  ٌَ ٌَ َوبَِيَشا ا ًَنَّ َل ىَِدْل بَيَِن  ٌَ َٓ َنا  َٓ اَل  َٗ ئضِٔه  ِ٘ ٌَ ٔمِيَضا لَٔش و ُ٘ ُضِه َوَيِشَت ًَ ٌَ ٔمِيَضا ُزُرو و ُ٘ اَل َيِش َٗ  ٕ ًَاو ٌُٔه ثََنَزُظ کُلَّ  ا یُِل

 َٛ  ًِ ُٙ َجَيَباتَُضا ٔم َّٓ الُوا َتَس َٗ بَرٔیَّةٔ  َلِت بَُحيَِرةُ اللَّ ٌَ َٓ َنا  ًِ َوثَاقٔی َٓ َلتُّ ٔم َٔ اَل َلِو اِن َٗ إت ثُهَّ  َ ََ َ ثَََلَث َز ََ زَ َٓ اَل  َٗ ٔ اِلَنأئ  ثَِرة

اَل اليَّئ  َٗ َلِيَضا َسبٔيْل  ًَ َِ أَِرّؿا إَٔلَّ َوكٔئُِتَضا بٔزِٔجلَیَّ َصاَتئِن إَٔلَّ كَِيَبَة َلِيَص یٔی  ٔ َصَذا َلِه أََز َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  یَی َصَذا يُّ َػل

ٍْ َوََل َسِضْل َوََل َجبَ  ْٙ َوََل َوأس ْٙ َؿيِّ ی ٔ َما ٓٔيَضا ََرٔ ٔسي بَٔئسظ ِٔ ٔ كَِيَبُة َوالَّٔذی َن ؤی صَٔذظ َ ََ َلِيطٔ َمَلْک َطاصْٔز َیِيَتهٔی  ًَ ْل إَٔلَّ َو

ٔیَی یَِوؤ اِلَ٘ٔياَمةٔ  ُط إ َٔ  َسِي

دل، یبعش، رضحت افب ہ تنب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رفز یبن دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباامسلیع نب ایب اخدل، اجم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفامیئ افر ربنم رپ رشتفی الےئ اس ےس لبق آپ ہعمج ےک العفہ ربنم رپ رشتفی ہن ےل اجےت ےھت۔ 

ابت ےہ( ھچک ولگ ڑھکے وہےئ ےھت افر ھچک ےھٹیب وہےئ آپ ےن  ولوگں وک ہی ابت رگاں زگری )افر ربھگا ےئگ ہک ہن ولعمؾ ایک

اںیہن اہھت ےک ااشرہ ےس ےنھٹیب اک ارم رفامای )رھپ رفامای( دخبا ںیم اس ہگج یسک اےسی ارم یک فہج ےس ڑھکا ںیہن وہا سج ےس ںیہمت 

 ایسی ابت ئاتیئ ہک وخیش افر رفتح ویکہج ےس رتبیغ ای رت (ب اک افدئہ وہ ہکلب )فہج ہی وہیئ ہک( ،میم داری ریمے اپس آےئ افر ےھجم

ںیم دفرہپ وس ہن اکس وت ںیم ےن اچاہ ہک وخیش اہمترے ادنر یھب الیھپدفں  رر ےس ونس ،میم داری ےک اچچزاد اھبیئ ےن ےھجم ئاتای ہک 

ں ںیم ھٹیب رک اس زجریہ ںیم )دنمسری رفس ںیم( ابد قرافل اںیہن اکی ریغ رعمفػ زجریہ ںیم ےل یئگ ہی )امتؾ اسمرف( وھچیٹ ویتشک

ارتے فاہں ےبمل ابولں فایل اکی ایسہ زیچ دیھکی اوہنں ےن اس ےس وپاھچ وت وکؿ ےہ؟ ےنہک یگل ںیم اجوسس وہں۔ اوہنں ےن اہک رھپ 

نکیل اس دنمر  ںیمہ ئاتؤ )ربخںی دف ہک اجوسس اک یہی اکؾ ےہ( ےنہک یگل ںیم ںیہمت ھچک ربخ ہن دفں یگ افر ہن یہ مت ےس ھچک وپوھچں یگ

 ںیم اجؤ افر د۔ںوھ وج مت وک فاہں رظنآات ےہ۔ فاہں اکی صخش ےہ وج مت ےس ابںیت رکےن اک سبا اشقئ ےہ ینعی مت ےس ربخ وپےنھچ اک افر مت

ےہ وک ربخںی د ےن اک۔ ریخ فہ ولگ اس دنمر )ابعدت اخہن( ںیم ےئگ۔ داھکی وت اکی وبڑاھ ےہ وج وخب ڑکجا وہا ےہ۔ اہےئ اہےئ رکات 

تہب رجن ںیم ےہ افر اکشتی ںیم۔ مہ ےن اس ےس اہک رخایب وہریتی وت وکؿ ےہ؟ فہ وبال مت ریمی ربخ ےنیل رپ اقدر وہےئ ےلہپ اینپ ربخ 

ایبؿ رکف۔ مت وکؿ ولگ وہ؟ )رھپ( اس ےن اہک مت ولگ اہکں ےس آےئ وہ؟ اوہنں ےن اہک اشؾ ےس۔ اس ےن وپاھچ رعب اک ایک احؽ 

رعب یہ ےک ولگ ںیہ نج وک وت وپاتھچ ےہ۔ اس ےن اہک اس صخش اک )یبن( اک ایک احؽ ےہ وج مت ولوگں ںیم دیپا ےہ؟ اوہنں ےن اہکمہ 



 

 

وہا؟ اؿ ولوگں ےن اہک ااھچ احؽ ےہ۔ اس یبن ےن اکی وقؾ ےس دینمش یک نکیل اہلل ےن اس وک اغبل رک دای۔ اب رعب ےک ولگ 

دنی یھب اکی یہ ےہ۔ رھپ اس ےن وپاھچ ُزرغ ےک ہمشچ اک ایک احؽ ےہ؟ زرغ اکی  ذمبہ ںیم اکی وہےئگ اؿ اک دخا اکی یہ ےہ افر ااکن

اگؤں ےہ اشؾ ںیم اہجں زرغ رضحت ولط ہیلع االسلؾ یک یٹیب ارتںی ںیھت فاہں اکی ہمشچ ےہ اس اک اپین وسھک اجان داجؽ ےک ک ےنل یک 

اپین دےتی ںیہ افر ےنیپ ےئلیک یھب اس ںیم ےس اپین ےتیل ںیہ رھپ  اشنین ےہ۔ اوہنں ےن اہک ااھچ احؽ ےہ۔ ولگ اس ںیم ےس اےنپ وتیھکں وک

اس ےن وپاھچامعؿ افر شیبؿ ےک درایمؿ یک وجھکر اک ایک احؽ ےہ؟ اوہنں ےن اہک رہ اسؽ اس ںیم ےس وجھکر ارتیت ےہ۔ رھپ اس ےن اہک 

 ےہ ینعی اس ںیم اپین رثکت ےس ےہ۔ ہی نس ےک ربطہی ےک اتالب اک ایک احؽ ےہ؟ اوہنں ےن اہک اس ےک دفونں انکرفں رپ اپین وکدات

نیت ابر فہ صخش وکدا رھپ ےنہک اگل ارگ ںیم اس دیق ےس وھچوٹں وت یسک زنیم وک ہن وھچڑفں اگ اہجں ںیم ہن اجؤں وسا )دمہن( ہبیط ےک۔ 

وہیئ۔ ہبیط یہی رہش ےہ۔ مسق ایکس سج فاہں اجےن یک ھجم وک اطتق ںیہن۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ ےھجم تہب وخیش 

 ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ دمہن ںیم وکیئ گنت راہ وہ ای داشدہ وہ رنؾ زنیم وہ ای تخس اہپڑ رگم اس ہگج اکی رفہتش یگنن ولتار ےئل وہےئ

 نیعم ےہ ایقتم کت۔

 ب ہ تنب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباامسلیع نب ایب اخدل، اجمدل، یبعش، رضحت اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     956    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنزہ، ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز، ًبسالزحنً بً جبير بً نٔير، حرضت ىواض بً  :  راوی

 سنٌاٌ ِکبی

 ٔ ًٔ َجاب ًُ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًُ ُجَبيِر ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثَىٔي  ٕ َحسَّ ز

َّی اهَّللُ وُل َذََکَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ُ٘ ٌَ اِلکََٔلبٔیَّ َي ا ٌَ ًَ َسِن اَض بِ ٍَ اليَّوَّ َّطُ َسنٔ ثَىٔي أَبٔی أَى ٕ َحسَّ يِر َٔ َساَة نُ َِ اَل اِل جَّ َه السَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ  

َّي َهيَ  ٍَ َحً َٓ َف ٓٔيطٔ َوَر َٔ َد َٓ ٔ َٖ َذلَٔک ٓ ًََلِيطٔ َوَسلََّه رَعَ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ا ُرِحَيا إ ََٓلنَّ ةٔ اليَِّدٔل  َٔ ٔ َّطُ فٔی كَائ اَل يَّا أَى َ٘ َٓ يَيا 



 

 

َّي  َت َحً ٌِ َٓ َت ٓٔيطٔ ثُهَّ َر ـِ َٔ َد َٓ َساَة  َِ اَل اِل جَّ َت السَّ ِلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َذََکِ ُ٘ َٓ اَل َُيِرُ َما َطأِىُُِٜه  َٗ ةٔ اليَِّدٔل  َٔ ٔ َُّط فٔی كَائ َهَييَّا أَى

ِد َوَلِشُت ٓٔيُِٜه  ٌِ یَُِخُ ٔ أَىَا َححٔيُحُط زُوىَُِٜه َوإ َٓ ِد َوأَىَا ٓٔيُِٜه  ٌِ َیُِخُ ٔ َلِيُِٜه إ ًَ ُٓىٔي  أل أَِخَو جَّ ٔشطٔ َواهَّللُ  السَّ ِٔ اِمزُْؤ َححٔيُخ َن َٓ

َّطُ  ًَلَی کُلِّ ُمِشلٕٔه إٔى ًٔي  َٔ َليِ  َخلٔي ًَ  ِ أ ِلَيِْقَ َٓ ًِ َرآُظ ٔمِيُِٜه  َن َٓ  ًٕ َل َٗ  ًٔ َّی بِ ز ٌُ ِبٔس اِل ٌَ ُضطُ بٔ ِّی أَُطبِّ أَن َٛ ائَٔنْة  َٗ ًَِييُطُ  َلْم  َٗ طٔ َطابٌّ 

ًَاَث ٔطَناَّل یَا  اَث َینٔيّيا َو ٌَ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ٔ َواِل او ًِ َخلَّٕة بَيَِن الظَّ ُد ٔم َُّط یَُِخُ ٕٔ إٔى َِٜض ٔ اِل َواتَٔح ُسوَرة َٓ ٔ ُِٗلَيا یَا ً َباَز اهَّللٔ اثِبُُتوا 

ٕة  ٌَ ُحُن َٛ ٕ َویَِوْو  َظِضز َٛ َشَيٕة َوَیِوْو  َٛ ٌَ َیِوّما یَِوْو  و ٌُ اَل أَِرَب َٗ ُِٗلَيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما لُِبُثطُ فٔی اِْلَِرٔق  أَیَّأمُِٜه  َٛ َوَسائٔزُ أَیَّأمطٔ 

َش  َٛ ََٓذلَٔک اِلَيِوُو الَّٔذی  اًُطُ فٔی اِْلَِرٔق َرُسوَل اهَّللٔ  َنا إرِٔسَ َٓ ُِٗلَيا  اَل  َٗ ِسَرُظ  َٗ ُسُروا َلطُ  ِٗ ا َٓ اَل  َٗ  ٕ ٔٔيَيا ٓٔيطٔ َػََلةُ یَِوو َيٕة َتِٜ

 َٓ ٌَ بٔطٔ  ٌَ َلطُ َویُِؤٔميُو َيِشَتحٔيبُو َٓ َيِسًُوصُِه  َٓ ِوَو  َ٘ ِتٔی اِل َيأ َٓ اَل  َٗ ِئث اِسَتِسبََزِتطُ الزِّیُح  َِ اَل کَاِل ُتِنَٔطَ َيأُِمزُ الشَّ َٗ َٓ ٌِ تُِنَٔطَ  َناَئ أَ

طُ رُضُ  َِ َلِيضِٔه َسارَٔحُتُضِه أَكَِوَل َما کَاىَِت ذُّری َوأَِسَب ًَ َٓتُِيبَٔت َوَتزُوُح  ٌِ تُِيبَٔت  ِتٔی َوَیأُِمزُ اِْلَِرَق أَ ُظ َخَوأِصَ ثُهَّ َیأ ا َوأََمسَّ ًّ و

َٓيَ  ِوَلطُ  َٗ ًََلِيطٔ   ٌَ و يَرُزُّ َٓ َيِسًُوصُِه  َٓ ِوَو  َ٘ وُل َلَضا اِل ُ٘ َي َٓ بَةٔ  ٌَ ُمِنحٔلٔيَن َما بٔأَیِٔسیضِٔه َطِيْئ ثُهَّ یَُنزَّ بٔاِلَُخٔ ُيِؼبُٔحو َٓ ِيُضِه  ًَ  ُٖ ِيرَصٔ

 َٓ أسئب اليَِّحٔل ثُهَّ یَِسًُو َرُجَّل ُمِنَتلّٔئا َطَبابّا  ٌَ َي َٛ يُوُزَصا  ُٛ ُط  ٌُ َٓتَتَِب  ُٙ ٔ َيِيَلل َٓ يُوَزٔک  ُٛ ظٔی  ٔ َِ بُطُ بٔالشَّ أَ بَّة َيرِضٔ ٕٔ رَضِ ِي

 ٔ َذل َٛ بَِيَيَنا صُِه  َٓ َحُک  ـِ بُٔل یََتَضلَُّل َوِجُضُط َي ِ٘ ُي َٓ َزٔق ثُهَّ یَِسًُوُظ  َِ ُط ٔجزَِلَتئِن َرِمَيَة اِل ٌُ َل ِ٘ َي ًَ َمزِیََه َٓ َث اهَّللُ ًٔيَسي ابِ ٌَ َک إٔذِ َب

َٙ بَيَِن َم  قٔیَّ زَٔمِظ أئ َشِ ـَ َيِيزُٔل ًِٔيَس اِلَنَياَرةٔ اِلبَِي ََطَ َوإَٔذا َٓ َٗ َٜئِن إَٔذا كَأِكَأَ َرأَِسُط  ًَلَی أَِجئَحٔة َمَل ِيطٔ  َّٔ َٛ ا  ٌّ ِضزُوَزَتئِن َوأؿ

ُشُط یَِيتَ  َٔ ٔشطٔ إَٔلَّ َماَت َوَن َٔ ٕ َیحُٔس رٔیَح َن َٔ ِؤلُؤٔ َوََل َیٔحلُّ لٔکَا ٌْ کَاللُّ ُط یَِيَحٔسُر ٔمِيُط ُجَنا ٌَ َٓ َٓ َر ُُٓط  ُٙ هٔی َحِيُث یَِيَتهٔی ََرَ ٔ َيِيَلل

َينِ  َٓ ًََؼَنُضِه اهَّللُ  ِس  َٗ ِوّما  َٗ ِتٔی ىَٔييُّ اهَّللٔ ًٔيَسي  ُتلُطُ ثُهَّ َیأ ِ٘ َي َٓ طُ ًِٔيَس بَأب لُٓسٕ  َٛ َّي یُِسرٔ ثُُضِه بَٔسَرَجاتٔضِٔه فٔی َحً َشُح ُوُجوَصُضِه َویَُحسِّ

َذلَٔک إٔذِ أَِووَی اهَّللُ إَٔلِيطٔ  َٛ بَِيَيَنا صُِه  َٓ ٔیَی  اِلَحيَّةٔ  ِز ًَٔبازٔی إ ٌٔ ْٔلََحٕس بَٔ٘ٔتالٔضِٔه َوأرَِحٔ ِجُت ًَٔباّزا یٔی ََل یََسا َ َِ ِس أَ َٗ ِّی  ٔن یَا ًٔيَسي إ

َيُنزُّ أََوائٔلُ  َٓ  ٌَ ًِ کُلِّ َحَسٕب یَِئشلُو اَل اهَّللُ ٔم َٗ َنا  َٛ ُث اهَّللُ َیأُِجوَد َوَمأُِجوَد َوصُِه  ٌَ ورٔ َویَِب ٔ اللُّ ًَلَی بَُحيَِرة ٌَ  ُضِه  بُو َيِْشَ َٓ بَرٔیَّٔة  اللَّ

ٌَ فٔی صََذا َماْئ َمزَّّة َوَیِحرُضُ ىَٔييُّ اهَّللٔ َوأَِػَحابُطُ  ِس کَا َ٘ ٌَ َل ولُو ُ٘ َي َٓ صُِه  ُ َٔ ِورٔ ْٔلََحٔسصِٔه  َما ٓٔيَضا ثُهَّ یَُنزُّ آ ٌَ َرأُِض الثَّ َّي یَُٜو َحً

 َٓ ِه اِلَيِوَو  ُٛ ًِ ٔمائَٔة زٔیَيإر ْٔلََحٔس ابٔضِٔه َخيِّرا ٔم َٗ َٕ فٔی رٔ َِ َلِيضِٔه اليَّ ًَ يُرِٔسُل اهَّللُ  َٓ ٔیَی اهَّللٔ  يَرَُُِب ىَٔييُّ اهَّللٔ ًٔيَسي َوأَِػَحابُطُ إ

 ِ ٍَ ٔطب ٌَ َمِؤؿ َََٓل َیحُٔسو ٕ َویَِضبُٔم ىَٔييُّ اهَّللٔ ًٔيَسي َوأَِػَحابُُط  ٕص َواحَٔسة ِٔ َنِؤت َن َٛ َسي  ِ ََ  ٌَ ُيِؼبُٔحو ِس َٓ َٗ ٕ إَٔلَّ  َمََلَُظ َزَصُنُضِه ر

تَ  َٓ َتِحنٔلُُضِه  َٓ ٚٔ اِلبُِدٔت  ًَِيا َ أ َٛ َلِيضِٔه كَيِّرا  ًَ يُرِٔسُل  َٓ ٔیَی اهَّللٔ  ٌَ إ يَرَُِبُو َٓ حُُضِه َحِيُث َطاَئ اهَّللُ ثُهَّ یُزِٔسُل َوىَتِيُُضِه َوزَٔماُؤصُِه  َِطَ

ًُّ ٔمِيطُ بَِيُت َمَسٕر َوََل  ٜٔ ا ََل یُ َلِيضِٔه َمََطّ ًَ ی اهَّللُ  اُل لَِٔلَِرٔق أَىِبًٔٔي ثََنزََتٔک َوُرزِّ َ٘ ةٔ ثُهَّ ُي َ٘ طُ کَالزََّل َٛ َّي َیتِرُ ٔشلُُط َحً ِِ َي َٓ  ٕ  َوبَز



 

 

َٔٔضا َویَُبارُٔک اهَّللُ  ٌَ بِٔ٘ٔح و ُضِه َوَيِشَتٔولُّ ٌُ ٔ ُتِظب َٓ اىَٔة  ًِ الزِّمَّ ٌَٔؼابَُة ٔم َيِوَمئٕٔذ َتأِکُُل اِل َٓ َتٔک  َٛ َّ بََز َحَة  فٔی الزِِّسٔل َحً ِ٘ ٌَّ اللِّ ٔ ي إ

َئه  َِ ًِ اِل َحَة ٔم ِ٘ بٔيَلَة َواللِّ َ٘ ًِ اِلَبَْقٔ َتِٜفٔی اِل َحَة ٔم ِ٘ ًِ اليَّأض َواللِّ َٔٔئاَو ٔم ًِ اِْلٔبٔٔل َتِٜفٔی اِل بَِيَيَنا صُِه ٔم َٓ دَٔذ  َٔ  َتِٜفٔی اِل

َتأُِخُذ َتحِ  َٓ َبّة  َلِيضِٔه رٔیّحا كَيِّ ًَ َث اهَّللُ  ٌَ َذلَٔک إٔذِ َب َٛ ٌَ بُٔف ُروَح کُلَّ ُمِشلٕٔه َوَیِبَقی َسائٔزُ اليَّأض یََتَضاَرُجو ِ٘ َت َٓ َت آبَاكٔضِٔه 

ًَةُ  ا وُو الشَّ ُ٘ َلِيضِٔه َت ٌَ َٓ َنا َتَتَضاَرُد اِلُحُنزُ  َٛ 

ےس رفاتی ےہ اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس نب اعمسؿ الکیب 

ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص وک داجؽ اک ایبؿ ایک وت اس یک ذتل یھب ایبؿ یک )ہک فہ اکان ےہ افر اہلل ےک زندکی ذلیل 

 ےہ( افر اس یک سبایئ یھب ایبؿ یک )ہک اس اک ہنتف تخس ےہ افر فہ اعدات ےک الخػ ابںیت دالھکےئ اگ اہیں کت ہک مہ ےھجمس ہک فہ اؿ

وجھکرفں ںیم ےہ )ینعی ااسیرقبی ےہ وگای احرض ےہ ہی آپ ےک ایبؿ اک ارث افر احصہب ےک اامیؿ اک ببس اھت )بج مہ ولٹ رک آرضحنت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ )ینعی دفرسے فتق( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داجؽ ےک ڈر اک ارث مہ ںیم اپای )امہرے 

 افر وخػ ےس( آپ ےن وپاھچ اہمترا ایک احؽ ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص وک آپ ہرہفں رپ ربھگاٹہ

ےن داجؽ اک ذرک ایک اس یک ذتل یھب ایبؿ یک افر ایکس   یھب ایبؿ یک اہیں کت ہک مہ ےھجمس ہک فہ ا یہ وجھکر ےک دروتخں ںیم 

فں اک ےھجم زایدہ ڈر ےہ مت رپ افر داجؽ ارگ ریمی وموجدیگ ںیم الکن وت ںیم اس ےس تجح رکفں اگ ےہ۔ آپ ےن رفامای داجؽ ےک وسا افر

اہمتری رطػ ےس )مت اگل روہ ےگ( افر ارگ اس فتق ےلکن بج ںیم مت ںیم ہن وہں )ہکلب ریمی فافت وہ اجےئ )وترہ اکی صخش اینپ 

! داجؽ وجاؿ ےہ )افر ،میم یک رفاتی ںیم زگرا ہک فہ وبڑاھ ےہ افر اشدی تجح آپ رک ےل افر اہلل ریما ،ہفیل ےہ رہ املسمؿ رپ۔ د۔ںوھ

رجن فمغ ےس ،میم وک وبڑاھ ولعمؾ وہا وہ ہی یھب داجؽ اک وکیئ دبعشہ وہ( اس ےک ابؽ تہب رگنھگایےل ںیہ ایکس آا ھ ارھبی وہیئ ےہ۔ 

۔ وقؾ زخاہع اک وج اجتیلہ ےک زامہن ںیم رم ایگ اھت( رھپ وج وگای ںیم ایکس اشمتہب داتھکی وہں دبعازعلی نب نطق ےس )فہ اکی صخش اھت

وکیئ مت ںیم ےس داجؽ وک اپےئ وت رشفع وسرۃ فہک یک آںیتی اس رپ ڑپےھ )اؿ آوتیں ےک ڑپےنھ ےس داجؽ ےک ہنتف ےس ےچب اگ( 

داںیئ رطػ افر ابںیئ رطػ وکلمں  د۔ںوھ داجؽ ہلخ ےس ےلکن اگ وج اشؾ افر رعاؼ ےک درایمؿ )اکی راہ( ےہ افر شفد الیھپاترھپے اگ

ںیم اے اہلل ےک دنبفں وبضمط رانہ اامیؿ رپ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ےنتک دونں کت زنیم رپ رےہ اگ؟ 

اک افر ابیق دؿ  آپ ےن رفامای ہک اچسیل دؿ کت نج ںیم اکی دؿ اسؽ رھب اک وہاگ افر اکی دؿ اکی ےنیہم اک افر اکی دؿ اکی ےتفہ

اہمترے اؿ دونں یک رطح مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دؿ وج اکی ربس اک وہاگ وج اس ںیم مہ وک اکی دؿ 

زنیم ںیم یک )اپچن امنزںی اکیف وہں یگ )ایقس وت یہی اھت ہک اکیف وہںیت رگم آپ ےن رفامای ادنازہ رک ےک امنز ڑپھ ول۔ مہ ےن رعض ایک فہ 

سک دقر دلج ےلچ اگ )بج وت اینت وھتڑی دمت ںیم اسری داین وھگؾ آاگیئ( آپ ےن رفامای ارب یک اثمؽ وہا اس ےک ےھچیپ رےہ یگ فہ اکی 



 

 

وقؾ ےک اپس آےئ اگ افر اوکن اینپ رطػ البےئ اگ فہ اس وک امؿ ںیل ےگ افر اس رپ اامیؿ الںیئ ےگ )اعمذاہلل فہ اولتیہ اک دوعی رکے 

رھپ فہ آامسؿ وک مکح دے اگ فہ اؿ رپ اپین رباسےئ اگ افر زنیم وک مکح دے اگ فہ اانج ااگےئ یگ افر اؿ ےک اجونر اشؾ وک آںیئ ےگ اگ( 

)رچااگہ ےس ولٹ رک( ایکن وکاہؿ وخب افیچن ینعی وخب ومےٹ اتزے وہ رک افر اےکن نھت وخب وخب رھبے وہےئ دفدھ فاےل افر 

رھپ اکی وقؾ ےک اپس آےئ اگ اوکن اینپ رطػ البےئ اگ فہ ایکس ابت ہن امںین ےگ اےکس دخا وہےن وک رد رک ایکن وھکںیھک وھپیل وہں یگ 

دںی ےگ( آرخ داجؽ اےکن اپس ےس ولٹ اجےئ اگ حبص وک ااکن کلم طحق زدہ وہاگ افر اےکن اہھت ںیم ھچک ںیہن رےہ اگ۔ رھپ داجؽ اکی 

زخاےن اکنؽ اس ڈنھکر ےک بس زخاےن اےکس اسھت وہںیل ےگ ےسیج دہش یک ایھکمں ڈنھکر رپ ےس زگرے اگ افر اس ےس ےہک اگ اےنپ 

سبی یھکم ینعی وسعیب ےک اسھت وہیت ںیہ رھپ اکی صخش وک البےئ اگ وج ااھچ وم ا اتزہ وجاؿ وہاگ افر ولتار ےس اوکس امرے اگ۔ فہ دف 

( افہلص کت رک دے اگ۔ رھپ اس اک انؾ ےل رک اس ڑکٹے وہ اجےئ اگ افر رہ اکی ڑکٹے وک دفرسے ڑکٹے ےس ریت ےک )رگےن ےک

اہلل وک البےئ اگ فہ صخش زدنہ وہ رک آےئ اگ ااکس ہنم اتکمچ وہاگ افر فہ اتسنہ وہاگ۔ ریخ داجؽ افر ولگ ایس احتل ںیم وہں ےگ ہک اےنت ںیم 

زرد ڑپکے ےنہپ وہےئ )دف فرس ایزرفعاؿ رضحت ٰیسیع نب رممی وک ےجیھب اگ افر دیفس انیمر رپ دقشم ےک رشمؼ اجیکبن ارتںی ےگ۔ دف 

ںیم رےگن وہں ےگ( افر اےنپ دفونں اہھت رفوتشں ےک ابزف رپ رےھک وہےئ بج فہ اانپ رس اکھجںیئ ےگ وت اس ںیم ےس ہنیسپ ےکپٹ اگ افر 

اگ )ینعی ایکس وب( فہ بج افاچن رکںی ےگ وت ےنیسپ ےک رطقے اس ںیم ےس رگںی ےگ ومیت یک رطح افر وج اکرف اؿ ےک اسسن اک ارث اپےئ 

رماجےئ اگ افر اےکس اسسن اک ارث فاہں کت اجےئ اگ اہجں کت ایکن رظن اجےئ یگ آرخرضحت ٰیسیع ںیلچ ےگ افر داجؽ وک ابب دل رپ 

اپںیئ ےگ )فہ اکی اہپڑ ےہ اشؾ ںیم افر وضعبں ےن اہک ہک تیب ادقملس اک اکی اگؤں ےہ( فاہں اس رمدفد وک لتق رکںی ےگ )داجؽ 

و  اہلل ےن  اوکن
ک

 

ت  
خ

دھکی رک ااسی لھگپ اجےئ اگ ےسیج کمن اپین ںیم لھگ اجات ےہ( رھپ رضحت ٰیسیع اہلل ےک یبن اؿ ولوگں ےک اپس آںیئ ےگ 

داجؽ ےک رش ےس اچبای افر اےکن ہنم رپ اہھت ریھپںی ےگ افر اؿ وک تنج ںیم وج درےج ںیلم ےگ فہ اؿ ےس ایبؿ رکےگنی ولگ ایس احؽ 

 اعتیل فیح ےجیھب اگ۔ رضحت ٰیسیع رپ اے ٰیسیع ںیم ےن اےنپ دنبفں دنبفں وک اکنال رکںی ای ہک ےلہپ ےہ ہک اؿ ےس ںیم وہں ےگ ہک اہلل

لک  وکیئ ڑلںیہن اتکس وت ریمے )ومنم( دنبفں وک وطر اہپڑ رپ ےل اج افر اہلل اعتیل ایوجج افر اموجج وک ےجیھب اگ ےسیج اہلل ےن رفامای )نم

و ؿ( ینعی رہ 
ُل

 

ب ن

اکی ےلیٹ رپ ےس ڑچھ دفڑںی ےگ وت ااکن الہپرگفہ )وج لثم ڈٹویں ےک وہں ےگ رثکت ںیم اؿ اک الہپ ہصح ینعی دحب 

آےگ اک ہصح ربطہی ےک اتالب ںیم اپین اھت افر رضحت ٰیسیع افر آپ ےک اسھت رےک رںیہ ےگ )وطر اہپڑ رپ( اہیں کت ہک اکی لیب 

ے ےئل آج ےک دؿ۔ آرخ رضحت ٰیسیع افر آپ ےک اس؟یھ اہلل یک دراگہ ںیم داع یک رسی اؿ ےک ےئل وس ارشیف ےس رتہب وہیگ اہمتر

رکںی ےگ وت اہلل ایوجج اموجج ولوگں رپ اکی وھپڑا ےجیھب اگ )اس ںیم ڑیکا وہات ےہ( ایکن رگدونں ںیم فہ دفرسے دؿ حبص وک بس 

ڑ ےس ارتںی ےگ افر اکی ابتشل ربارب ہگج ہن رمے وہےئ وہں ےگ ےسیج اکی آدیم رمات ےہ افر رضحت ٰیسیع افر آپ ےک اس؟یھ اہپ

یک  اپںیئ ےگ وج ایکن انکچیئ دبوب افر وخؿ ےس اخیل وہ آرخ فہ رھپ داع رکںی ےگ اہلل یک ہچنب ںیم اہلل اعتیل ھچک رپدن اجونر ےجیھب اگ نج



 

 

افٹن اکی مسق اک افٹن ےہ وج سبا وہات رگدںین یتخب افوٹنں یک رگدونں ےک ربارب وہں یگ )ینعی افوٹنں ےک ربارب رپدن آںیئ ےگ یتخب 

 اک ےہ فہ ایکن الںیش ااھٹ رک ےل اجںیئ ےگ افر اہجں اہلل اعتیل وک وظنمر ےہ فاہں ڈاؽ دںی ےگ رھپ اہلل اعتیل اپین رباسےئ اگ وکیئ رھگ یٹم

اجےئ یگ رھپ زنیم ےس اہک اجےئ اگ اس اپین وک ہن رفک ےکس اگ ہی اپین اؿ بس وک دوھڈاےل اگ اہیں کت ہک زنیم آہنیئ یک رطح اصػ وہ 

 اب اےنپ لھپ اُاگ افر اینپ ربتک ریھپ ال اس دؿ یئک آدیم لم رک اکی اانر اھکےگنیئ افر ریس وہ اجںیئ افر اانر ےک ےکلھچ ےس اسہی رکےگنی

افینٹن ولوگں یک  )رتھچی یک رطح( اےنت سبے سبے اانر وہں ےگ۔ اہلل اعتیل دفدھ ںیم ربتک دے اگ اہیں کت ہک اکی دفدھ فایل

 یئک امجوتعں رپ اکیف وہیگ اکی اگےئ دفدھ فایل اکی ہلیبق ےک ولوگں وک اکیف وہیگ افر اکی رکبی دفدھ فایل اکی وھچےٹ ےلیبق وک اکیف وہ

نم یک رفح اجےئ یگ ولگ ایس احؽ ںیم وہں ےگ ہک اہلل اعتیل اکی اپزیکہ وہا ےجیھب اگ فہ ایکن ولغبں ےک ےلت ارث رکے یگ افر رہ اکی وم

 ضبق رکیگی افر ابیق ولگ دگوھں یک رطح ڑلےت ڑگھجےت ای امجع رکےت )االعہین( رہ اجںیئ ےگ اؿ ولوگں رپ ایقتم وہیگ۔

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس نب اعمسؿ الکیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     957    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہ، ابً جابز، یحٌٰي بً جابز كائی، ًبسالزحنً بً جبير بً نٔير، حرضت ىواض بً ہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنز :  راوی

 سنٌاٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ائٔ  ٕ اللَّ ًٔ َجابٔز ًِ یَِحٌَي بِ ًَ  ٕ ًُ َجابٔز ثََيا ابِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا یَِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًَِبُس الزَِّحَن ثَىٔي  ًُ  یِّ َحسَّ بِ

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ٌَ َي ا ٌَ ًَ َسِن اَض بِ ٍَ اليَّوَّ َّطُ َسنٔ ًِ أَبٔيطٔ أَى ًَ  ٕ يِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ٌَ ُجَبيِر َلِيطٔ َوَسلََّه َسُيوُٗٔس اِلُنِشلُٔنو

ٍَ ٔسئيَن  ابٔضِٔه َوأَِتزَٔستٔضِٔه َسِب ًِ ٗٔٔسيِّ َیأُِجوَد َوَمأُِجوَد َونُظَّ  ٔم

ےس اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، انب اجرب، ٰییحی نب اجرب اطیئ، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس نب اعمسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

رقبی ےہ ہک املسمؿ ایوجج افر اموجج یک امکونں افر ڈاھولں وک  رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 الجںیئ ےگ۔است ربس کت 

اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، انب اجرب، ٰییحی نب اجرب اطیئ، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس نب اعمسؿ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔ہنتف

     958    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً محنس، ًبسالزحنً محاربی، اسناًيل بً رآٍ ابی رآٍ، ابی زرًہ طيبانی، یحٌٰي بً ابی ًنزو حرضت  :  راوی

 ٌایٰی ًيہابوامامہ رضي اهَّلل ت

 ًَ  ٍٕ ٔ ٍٕ أَبٔی َرآ ٔ ًٔ َرآ ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ  ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًٔ َحسَّ ِيَبانٔیِّ یَِحٌَي بِ َة الشَّ ًَ ًِ أَبٔی ُزِر

ًِ أَبٔی أَُماَمَة اِلبَ  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ ثَرُ ُخِلبَتٔطٔ أَبٔی  ِٛ ٌَ أَ َٓکَا َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َخَلبََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اصٔلٔیِّ 

 َ ًِ ٓٔتَِيْة فٔی اِْل َُّط َلِه َتُٜ اَل إٔى َٗ  ٌِ ِولٔطٔ أَ َٗ  ًِ ٌَ ٔم َٓکَا َرىَاُظ  أل َوَحذَّ جَّ ًِ السَّ ًَ ثََياُظ  یََّة آَزَو ِرٔق ُمِيُذ َذَرأَ اهَّللُ ذُ َحٔسیّثا َحسَّ رِّ

 ُ َٔ اَل َوأَىَا آ جَّ َتطُ السَّ َر أُمَّ ا إَٔلَّ َحذَّ ِث ىَبٔيًّ ٌَ ٌَّ اهَّللَ َلِه یَِب ٔ أل َوإ جَّ ًِ ٓٔتَِيةٔ السَّ ًَِوَه ٔم ُ اِْلَُمٔه َوصَُو َخارْٔد أَ َٔ اِْلَىِبَٔيأئ َوأْمُتَْن آ

ِد َوأَىَا بَيَِن َهِضزَ  ٌِ یَُِخُ ٔ ٔشطٔ ٓٔيُِٜه ََل َمَحاَلَة َوإ ِٔ کُلُّ اِمزٕٔئ َححٔيُخ َن َٓ ٔسی  ٌِ ًِ َب ِد ٔم ٌِ یَُِخُ ٔ َٓأَىَا َححٔيْخ لٔکُلِّ ُمِشلٕٔه َوإ اىَِيُِٜه 

ٌٔيُث َینٔيّيا َويَ  َي َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ اؤ َواِل ًِ َخلَّٕة بَيَِن الظَّ ُد ٔم َّطُ یَُِخُ ًَلَی کُلِّ ُمِشلٕٔه َوإٔى ًٔي  َٔ اثِبُُتوا ٌٔيُث ٔطَناَّل یَا ًَٔباَواهَّللُ َخلٔي َٓ َز اهَّللٔ 

وُل أَىَا ىَٔييٌّ َوََل ىَئ  ُ٘ َي َٓ َّطُ َیِبَسأُ  ِبلٔی إٔى َٗ َضا إٔیَّاُظ ىَٔييٌّ  ِٔ ّة َلِه َئؼ َٔ ُُٔط َلُِٜه ٔػ ِّی َسأَٔػ إٔن َٓ ٌَ ُِه َوََل َتَزِو وُل أَىَا َربُّٜ ُ٘ َي َٓ ٔسی ثُهَّ یَُثىِّي  ٌِ يَّ َب

 ًِ َّطُ أَ َّي َتُنوتُوا َوإٔى ُِه َحً ًٕ کَاتٕٔب أَِو َربَّٜ ُؤُظ کُلُّ ُمِؤٔم ْ َيِْقَ َٔ ًَِيَيِيطٔ کَا َُّط َمُِٜتوْب بَيَِن  ًَِوَر َوإٔى َ ُِه َلِيَص بٔأ ٌَّ َربَّٜ ٔ ٔ کَاتٕٔب  َوُر َوإ َُيِر

ًِ ابُِتلَٔی بَٔيارٔ َن َٓ َياُرُظ َجيَّْة َوَجيَُّتُط ىَاْر  َٓ طُ َجيَّّة َوىَاّرا  ٌَ ٌَّ َم ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ٌَّ ٔم ٔ ٕٔ َوإ َِٜض َواتَٔح اِل َٓ  ِ أ ِلَيِشَتِِٔث بٔاهَّللٔ َوِلَيِْقَ َٓ  ٔ ظ



 

 

وَل ْٔلرَِعَ  ُ٘ ٌِ َي ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ٌَّ ٔم ٔ ًَلَی إٔبَِزاصٔيَه َوإ َنا کَاىَِت اليَّاُر  َٛ َلِيطٔ بَزِّزا َوَسََلّما  ًَ  ٌَ َتُٜو ِثُت َلَک أَبَاَک َٓ ٌَ ٌِ َب ٔ ابٓٔیٕ أََرأَیَِت إ

 ِّ َک أََتِظَضُس أَن طُ َوأُمَّ ٌِ ٔ ٌٔ یَا بُىَيَّ اتَّب وََل ُ٘ َي َٓ طٔ  ٔ أَبٔيطٔ َوأُمِّ ٌٔ فٔی ُػوَرة َيَتَنثَُّل َلطُ َطِيَلاىَا َٓ ِه  ٌَ وُل َن ُ٘ َي َٓ ٌَّ ی َربَُّک  ٔ َّطُ َربَُّک َوإ إٔى َٓ

َّي  َصا بٔاِلنِٔيَظارٔ َحً ُتَلَضا َویَِيُْشَ ِ٘ َي َٓ ٕص َواحَٔسةٕ  ِٔ ًَلَی َن ٌِ ُيَشلََّم  ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ًَِبٔسی َصَذا ٔم ٔیَی  وَل اىُِوزُوا إ ُ٘ َتئِن ثُهَّ َي َّ٘ یُِلَقی ٔط

ًِ َربُّ  وُل َلُط اِلَدبٔيُث َم ُ٘ ُثُط اهَّللُ َوَي ٌَ َيِب َٓ ٌَّ َلُط َربًّا َُيِرٔی  ٌَ ثُهَّ َیزًُُِه أَ ِْ ُثطُ ا ٌَ ِّی أَبِ إٔن ًَُسوُّ اهَّللٔ أَىَِت َٓ َِّی اهَّللُ َوأَىَِت  وُل َرب ُ٘ َي َٓ َک 

جَّ  ثََيا الِ السَّ َحسَّ َٓ َيآٔٔسيُّ  ًٔ اللَّ اَل أَبُو اِلَحَش َٗ ُس أََطسَّ َبٔؼيَرّة بَٔک ٔمىِّي اِلَيِوَو  ٌِ ِيُت َب ُٛ ثََيا ًُبَِيُس اُل َواهَّللٔ َما  ُنَحارٔبٔیُّ َحسَّ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ افٔیُّ  ًُ اِلَولٔيسٔ اِلَوػَّ ًٔي اهَّللٔ بِ ٍُ أُمَّ َٓ َه َذلَٔک الزَُّجُل أَِر َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

أب  ًَ اِلَدلَّ يَّا ىَُزی َذلَٔک الزَُّجَل إَٔلَّ ًَُنَز بِ ُٛ ٌٔيٕس َواهَّللٔ َما  اَل أَبُو َس َٗ اَل  َٗ اَل َزَرَجّة فٔی اِلَحيَّةٔ  َٗ َّي َمَضي لَٔشبٔيلٔطٔ  َحً

ُتِنَٔطَ َوَیأُِمَز اِلُنَحارٔبٔیُّ ثُهَّ َرجَ  َٓ ٌِ تُِنَٔطَ  َناَئ أَ ٌِ َیأُِمَز الشَّ ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ٌَّ ٔم ٔ اَل َوإ َٗ  ٍٕ ٔ ٔیَی َحسٔیٔث أَبٔی َرآ َيا إ ٌِ تُِيبَٔت ٌِ اِْلَِرَق أَ

ََل َتِبَقی َلُضِه َسائَٔنْة  َٓ بُوىَطُ  َٜذِّ ُي َٓ ٌِ یَُنزَّ بٔاِلَهیِّ  ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ٌَّ ٔم ٔ ُٗوىَطُ  َٓتُِيبَٔت َوإ ُيَؼسِّ َٓ ٌِ یَُنزَّ بٔاِلَهیِّ  ًِ ٓٔتَِيتٔطٔ أَ ٌَّ ٔم ٔ َِٜت َوإ إَٔلَّ َصَل

 ًِ َّي َتزُوَح َمَوأطيضِٔه ٔم َٓتُِيبَٔت َحً ٌِ تُِيبَٔت  ُتِنَٔطَ َوَیأُِمَز اِْلَِرَق أَ َٓ ٌِ تُِنَٔطَ  َناَئ أَ َيأُِمَز الشَّ ًَ َما کَاىَِت  َٓ َیِؤمضِٔه َذلَٔک أَِسَن

ًَِونَ  ٔ َوأَ َلِيطٔ إ ًَ ًِ اِْلَِرٔق إَٔلَّ َوكَٔئطُ َوَهَضَز  َُّط ََل یَِبَقی َطِيْئ ٔم ا َوإٔى ًّ و ُظ رُضُ ُظ َخَوأِصَ َوأََزرَّ ََّٜة َواِلَنٔسیَيَة ََل َیأِتٔيضَٔنا طُ َوأََمسَّ َلَّ َم

ٖٔ َػِلَتّة  ُيو َُٜة بٔالشُّ ٔ ابٔضَٔنا إَٔلَّ َلَ٘ٔيِتُط اِلَنََلئ َ٘ ٔ ًِ ن ٕب ٔم ِ٘ ًِ َن َبَدةٔ  ٔم ٍٔ الشَّ َل َ٘ ٔ ًِٔيَس ُمِي َزیِٔب اِْلَِحَنز َّي َیِيزَٔل ًِٔيَس الوُّ َحً

َٓتَيِ  َد إَٔلِيطٔ  َ ََ ْة إَٔلَّ  َ٘ ٔ ْٙ َوََل ُمَيآ ٔ ََل یَِبَقی ُمَيآ َٓ إت  َٔ ُٕ اِلَنٔسیَيُة بٔأَصِلَٔضا ثَََلَث َرَج تَرُِج ٜٔيرُ َٓ َنا یَِيفٔی اِل َٛ فٔی اِلَدَبَث ٔمِيَضا 

َ َخَبَث ا أ َٓ رَکٔ یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ٌَ یٕک بِٔيُت أَبٔی اِل اَلِت أُوُّ َشٔ َ٘ َٓ اَل ِلَحٔسیٔس َویُِسعَی َذلَٔک اِلَيِوُو یَِوَو اِلَدََلٔؾ  َٗ َزُب یَِوَمئٕٔذ  ٌَ ًَ اِل یِ

بَِيَيَنا  َٓ سٔٔض َوإَٔماُمُضِه َرُجْل َػالْٔح  ِ٘ ُضِه بٔبَِئت اِلَن لٔيْل َوُجلُّ َٗ ِبَح إٔذِ ىَزََل صُِه یَِوَمئٕٔذ  ِّی بٔضِٔه الؼُّ َو ُيَؼل سَّ َ٘ ِس َت َٗ إَٔماُمُضِه 

َو ًٔيَسي ُيَؼ  سَّ َ٘ ی لَٔيَت ِضَْقَ َ٘ ٍَ َذلَٔک اِْلَٔماُو یَِيُُٜؽ َیِنٔشي اِل َج َ ََ ِبَح  ًُ َمزِیََه الؼُّ َلِيضِٔه ًٔيَسي ابِ ٍُ ًٔيَسي ًَ ـَ َي َٓ ِّی بٔاليَّأض  ل

 ُ٘ ِيطٔ ثُهَّ َي َٔ ٔ ت َٛ ًََلِيطٔ الیََسُظ بَيَِن  اَل ًٔيَسي  َٗ  َٖ َٓإَٔذا اِنرَصَ ِّی بٔضِٔه إَٔماُمُضِه  ُيَؼل َٓ ََّضا َلَک أُٗٔيَنِت  إٔى َٓ ََٓؼلِّ  ِو  سَّ َ٘ ََلو وُل َلُط َت شَّ

ًّی َوَس  ٕٕ ُمَحل ُضِه ذُو َسِي َٕ یَُضوزٓٔیٕ کُلُّ ٌَ أَِل و ٌُ ُط َسِب ٌَ اُل َم جَّ َتُح َوَوَرائَُط السَّ ِٔ ُي َٓ َتُحوا اِلَباَب  ِٓ اُل ا جَّ إَٔذا ىََوَز إَٔلِيطٔ السَّ َٓ إد 

بَّة  ٌَّ یٔی ٓٔيَک رَضِ ٔ ََلو إ ًََلِيطٔ الشَّ وُل ًٔيَسي  ُ٘ ُٙ َصارٔبّا َوَي ٔ َنا یَُذوُب اِلنِٔلُح فٔی اِلَنأئ َویَِيَلل َٛ ُط  َذاَب  ُٛ ُيِسرٔ َٓ ىٔي بَٔضا  َ٘ ٔ ًِ َتِشب َل

َيضِ  َٓ ُتلُُط  ِ٘ َي َٓ قٔیِّ  ِ
َٙ اهَّللُ َذلَٔک ًِٔيَس بَأب اللُّسِّ الْشَّ َٙ اهَّللُ یََتَواَری بٔطٔ یَُضوزٔیٌّ إَٔلَّ أَىَِل ا َخَل ََل َیِبَقی َطِيْئ ٔمنَّ َٓ زُٔو اهَّللُ اِلَيُضوَز 

 ٔ ُٙ إ ًِ َطَحزٔصِٔه ََل َتِئل ََّضا ٔم َٓإٔى َسَة  َٗ زِ َِ ِيَئ ََل َحَحَز َوََل َطَحَز َوََل َحائَٔم َوََل َزابََّة إَٔلَّ اِل ِبَس اهَّللٔ اِلُنِشلَٔه صََذا یَُضوزٔیٌّ  َلَّ الظَّ ًَ اَل یَا  َٗ



 

 

 َٛ َيُة  ٌَ َسَيّة الشَّ و ٌُ ٌَّ أَیَّاَمطُ أَِرَب ٔ َه َوإ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ُتِلُط  ِٗ اَل ا ٌَ َت َٓ ٔ ِضز َيُة کَالظَّ َيةٔ َوالشَّ ٕٔ الشَّ ئِؼ

 ُ َٔ ٔة َوآ ٌَ ِضزُ کَاِلُحُن ٘ٔيَل َوالظَّ َٓ َّي یُِنٔسَي  َ َحً ََ ِْ ُّ بَابََضا ا ََل یَِبلُ َٓ ًَلَی بَأب اِلَنٔسیَئة  ِه  ُٛ َرةٔ ُيِؼبُٔح أََحُس َ
 َلُط َیا أَیَّأمطٔ کَالْشَّ

ُسُروىَضَ  ِ٘ َنا َت َٛ ََلَة  ٌَ ٓٔيَضا الؼَّ ُسُرو ِ٘ اَل َت َٗ ٔ اِلَ٘ٔؼارٔ  ِّی فٔی تِٔلَک اِْلَیَّاو َٕ نَُؼل ِي َٛ َوأل ثُهَّ َرُسوَل اهَّللٔ  ٔ اللِّ ٔ اِْلَیَّاو ا فٔی َصٔذظ

 ًٔ ََلو فٔی أُمَّ َلِيطٔ الشَّ ًَ ًُ َمزِیََه  ٌُ ًٔيَسي ابِ َيُٜو َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ٔشّلا َػلُّوا  ِ٘ ًَِسَّل َوإَٔماّما ُم َّٜنا  ي َح

ـَ  لٔيَب َویَِذبَُح اِلدِٔيزٔیَز َوَي ُّٚ الؼَّ ََّباُُُف یَُس ِحَياُئ َوالت ٍُ الظَّ َٓ ٕ َوتُزِ ٌٔير ًَلَی َطاةٕ َوََل َب َََٓل يُِشَعی  َة  َٗ َس ٍُ اِلحٔزِیََة َوَیتِرُُک الؼَّ

ُظ َوُترٔفَّ اِلَولٔيَس  ََل َترُضَّ َٓ ٔة  َّي یُِسخَٔل اِلَولٔيُس یََسُظ فٔی فٔی اِلَحيَّ َُ حَُنُة کُلِّ َذأت حَُنٕة َحً ئُِب  ةُ اِْلََسَس َوتُِيزَ ٌَ الذِّ َصا َویَُٜو َََٓل َيرُضُّ

 َ ٌُ اِلک ًِ اِلَنأئ َوَتُٜو َنا یُِنََلُ اِْلٔىَاُئ ٔم َٛ ِلٔه  ًِ الشِّ َُّط کَِلبَُضا َوتُِنََلُ اِْلَِرُق ٔم أَى َٛ َئه  َِ َبُس إَٔلَّ اهَّللُ فٔی اِل ٌِ َََٓل يُ لَٔنُة َواحَٔسّة 

ُب أَِوَزاَرَصا َوُتِشَلُب ُْقَ  ٍُ اِلَْحِ ـَ ٍَ َوَت َّي َیِحَتنٔ ِضسٔ آَزَو َحً ٌَ ٔة تُِيبُٔت ىََباَتَضا بٔ َـّ ٔٔ اثُورٔ اِل َٔ َٛ ٌُ اِْلَِرُق  ََٜضا َوَتُٜو یِْع ُمِل

ٌَ ا ُضِه َوَیُٜو ٌَ ٔ ُتِظب َٓ اىَٔة  ًَلَی الزُّمَّ ٍَ اليَّرَفُ  ُضِه َویَِحَتنٔ ٌَ ٔ ُيِظب َٓ ٌَٔئب  ًِ اِل ٕٔ ٔم ًَلَی اِلِ٘ٔل َٛ اليَّرَفُ  ََٜذا َو ٔ ِوُر ب ًِ اِلَنأل لثَّ َذا ٔم

ٕب أَبَّس  ُب لَْٔحِ َٛ اَل ََل تُزِ َٗ َض  الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَما یُزِخُٔؽ اِلرَفَ َٗ َریِضَٔنأت  ُض بٔالسُّ ٌَ اِلرَفَ ِوَر َوَتُٜو لٔی الثَّ ِِ َنا ُي َٓ ا ٗٔيَل َلطُ 

أل ثَََل  جَّ ؤد السَّ ُ َُ ِبَل  َٗ  ٌَّ ٔ َضا َوإ ُث اِْلَِرُق کُلُّ اَل تُِْحَ َْ َطٔسیْس َیأُِمزُ اهَّللُ َٗ ٕ ُئؼيُب اليَّاَض ٓٔيَضا ُجو َث َسَيَوإت ٔطَساز

 ِ َتِحبُٔص ثُلَُث ىََباتَٔضا ثُهَّ َیأ َٓ َصا َویَأُِمزُ اِْلَِرَق  ٌِ َتِحبَٔص ثُلَُث َمََطٔ َ َئة اِْلُویَی أ َناَئ فٔی الشَّ اىَٔيةٔ الشَّ َناَئ فٔی الثَّ ُمزُ الشَّ

َتِحبُٔص ثُلُثَِي َم  َٓتَ َٓ الَٔثٔة  َئة الثَّ َناَئ فٔی الشَّ َتِحبُٔص ثُلُثَِي ىََباتَٔضا ثُهَّ َیأُِمزُ اهَّللُ الشَّ َٓ َصا َویَأُِمزُ اِْلَِرَق  صَا ََطٔ ِحبُٔص َمََطَ

ََل  َٓ اَئ  ََل تُِيبُٔت َخرِضَ َٓ َتِحبُٔص ىََباَتَضا کُلَُّط  َٓ ّة َوَیأُِمزُ اِْلَِرَق  َِطَ َٗ َٔطُ  ِ٘ ََل ُت َٓ ُط  َِٜت إَٔلَّ َما َطاَئ  کُلَّ ٕٕ إَٔلَّ َصَل َتِبَقی َذاُت هِٔل

ِحنٔيُس َو  ِشبٔيُح َوالتَّ ِٜبٔيرُ َوالتَّ ِضلٔيُل َوالتَّ اَل التَّ َٗ  ٌٔ ٌٔيُع اليَّاُض فٔی َذلَٔک الزََّما َنا ُي َٓ ًََلِيضِٔه ُمِحزَی اهَّللُ ٗٔيَل  یُِحَزی َذلَٔک 

 ٌِ ًَِبس اهَّللٔ َسنٔ اَل أَبُو  َٗ اؤ  ٌَ ٍَ َصَذا اللَّ َٓ ٌِ یُِس َ وُل یَِيَبغٔی أ ُ٘ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیَّ َي ِبَس الزَِّحَن ًَ ُت  ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َيآٔٔسيَّ َي ًٔ اللَّ ت أَبَا اِلَحَش

أب  ٌَ فٔی اِلُٜتَّ بَِيا لَِّنطُ الؼِّ ٌَ َّي يُ ٔب َحً ٔیَی اِلُنَؤزِّ  اِلَحٔسیُث إ

عف، ایب زرہع ابیشین، ٰییحی نب ایب رمعف رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب راعف ایب را

رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ہبطخ انسای وت سبا ہبطخ آپ اک داجؽ ےس قلعتم اھت آپ ےن داجؽ اک احؽ مہ 

اہلل اعتیل ےن آدؾ یک افالد وک دیپا ایک زنیم داجؽ ےک ےنتف ےس سبھ رک ےس ایبؿ ایک افر مہ وک اس ےس ڈراای وت رفامای وکیئ ہنتف بج ےس 

افر مت  ںیہن وہا افر اہلل اعتیل ےن وکیئ یبن ااسی ںیہن اجیھب سج ےن اینپ اتم وک داجؽ ےس ہن ڈراای وہ۔ افر ںیم امتؾ اایبنء ےک آرخ ںیم وہں



 

 

وہاگ رھپ ارگ فہ ےلکن افر ںیم مت ںیم وموجد وہں وت ںیم رہ املسمؿ یک  آرخ ںیم وہ بس اوتمں ےس افر داجؽ یہمت ولوگں ںیم رضفر دیپا

رطػ ےس تجح رکفں اگ۔ داجؽ اک ہنتف ااسی سبا وہ ہک ارگ ریمے اسےنم ےلکن وت ھجم وک اس ےس ثحب رکان ڑپے یگ افر وکیئ صخش اس اکؾ 

 تجح رکےل افر اہلل ریما ،ہفیل ےہ رہ املسمؿ رپ د۔ںوھ ےک ےئل اکیف ہن وہاگ افر ارگ ریمے دعب ےلکن وت رہ صخش اینپ ذات یک رطػ ےس

داجؽ ےلکن اگ ہلخ ےس وج اشؾ افر رعاؼ ےک درایمؿ ےہ )ہلخ ےتہک ںیہ راہ وک( رھپ شفد الیھپ دے اگ ابںیئ رطػ )وکلمں ںیم( اے اہلل 

ےلہپ یسک یبن ےن ایبؿ ںیہن یک )سپ اس تفص ےک دنبف ےمج رانہ اامیؿ رپ ویکہکن ںیم مت ےس ایکس ایسی تفص ایبؿ رکات وہں وج ھجم ےس 

ےس مت وخب اس وک اچہپؿ ولےگ( ےلہپ وت فہ ےہک اگ ںیم یبن وہں افر ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ رھپ دفابرہ ےہک اگ ںیم اہمترا رب وہں 

اکان ںیہن ےہ افر دفرسے ہی ہک اس  افر د۔ںوھ مت اےنپ رب وک رمےن کت ںیہن دھکی  ےتک افر اکی ابت افر ےہ فہ اکان وہاگ افر اہمترا رب

س اک یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ ہی اھکل وہاگ اکرف۔ اس وک رہ اکی ومنم )دقبر ایہل( ڑپھ ےل اگ وخاہ انھکل اجاتن وہ ای ہن اجاتن وہ افر ا

 وکیئ اس یک دفزخ ہنتف تخس وہاگ ہک اس ےک اسھت تنج افر دفزخ وہیگ نکیل ایکس تنج دفزخ ےہ افر ایکس دفزخ تنج ےہ سپ وج

ںیم ڈاال اجاگیئ )افر فہ  ےچ ومونمں وک دفزخ ںیم ڈاےنل اک مکح دے اگ( فہ اہلل ےس رفاید رکے افر وسرہ فہک ےک رشفع یک آںیتی 

ڑپےھ افر فہ دفزخ اہلل ےک مکح ےس اس رپ اڈنھی وہ اجےئ یگ افر السیتم ےسیج رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ رپ آگ اڈنھی وہیئگ افر 

  ہنتف ہی وہاگ ہک اکی ونگار داہییت ےس ےہک اگ دھکی ارگ ںیم ریتے امں ابپ وک زدنہ رکفں بج وت ھجم وک اانپ رب ےہک اگ؟ فہ ےہک اگ ےبااکس

کش رھپ فہ ناطیؿ داجؽ ےک مکح ےس اس ےک امں ابپ یک وصرت نب رک آںیئ ےگ افر ںیہک ےگ اٹیب ایکس ااطتع رک ہی ریتا رب ےہ 

 اس اک ہی وہاگ ہک آدیم رپ اغبل وہ رک اس وک امر ڈاےل اگ ہکلب آری ےس ریچ رک اس ےک دف ڑکٹے رک دے اگ رھپ )اےنپ )اعمذ اہلل ہی ہنتف

دقتعمفں ےس( ےہک اگ د۔ںوھ ںیم اےنپ اس دنبے وک اب الجات وہں اب یھب فہ ہی ےہک اگ ہک ریما رب افر وکیئ ےہ وسا ریمے رھپ اہلل 

ےس داجؽ ثیبخ ےہک اگ ریتا رب وکؿ ےہ؟ فہ ےہک اگ ریما رب اہلل ےہ افر وت اہلل اک دنمش ےہ وت  اعتیل اس وک زدنہ رک دے اگ۔ اس

ی ےن اہک )وج خیش ںیہ انب امہج ےک اس 

فس

داجؽ ےہ مسق دخا یک آج وت ےھجم وخب ولعمؾ وہا ہک وت داجؽ یہ ےہ۔ اوبانسحل یلع نب دمحم انط

ایبؿ ایک اوہنں ےن  ہیط ےس رفاتی یک۔ اوہنں ےن اوبدیعس دخری ےس ہک دحثی ںیم( مہ ےس دیبع اہلل نب فدیل فاصیف ےن 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رمد اک درہج ریمی اتم ںیم بس ےس دنلب وہاگ تنج ںیم افر اوبدیعس ےن اہک مسق دخا 

 ےہ وساےئ رضحت رمع ےک۔ اہیں کت ہک رضحت زگر یک مہ وت ہی ےتھجمس ےھت ہک ہی رمد وج داجؽ ےس ااسی اقمہلب رکںی ےگ وکیئ ںیہن

ےئگ۔ احمریب ےن اہک اب رھپ مہ اوباامہم یک دحثی وک سج وک اوبراعف ےن رفاتی ایک ایبؿ رکےت ںیہ )ویکہکن اوبدیعس یک دحثی درایمؿ 

اپین رباسےن ےک ےئل وت اپین ربےس اگ ںیم اس رمد ےک ذرک رپ آیئگ ؟یھ اریخ داجؽ اک اکی ہنتف ہی یھب وہاگ( ہک فہ آامسؿ وک مکح رکے اگ 

 افر زنیم وک مکح رکے ہلغ اُاگےن اک فہ ہلغ ااگےئ یگ افر اس اک اکی ہنتف ہی وہاگ ہک فہ اکی ےلیبق رپ ےس زگرے اگ۔ فہ ولگ اوکس اچس ںیہک

ؿ اشؾ وک نم تی ومےٹ افر ےگ وت فہ آامسؿ وک مکح رکے اگ ہلغ افر اھگس ااگےن اک وت فہ اگ آےئ یگ اہیں کت اؿ ےک اجونر ایس د



 

 

سبے افر وھکںیھک رھبی وہیئ افر نھت دفدھ ےس وھپےل وہےئ آںیئ ےگ )اکی دؿ ںیم ہی بس ابںیت وہ اجںیئ یگ اپین تہب ربانس اچرہ 

 وکیئ ڑکٹا زنیم تہب دیپا وہان اجونرفں اک اس وک اھک رکایتر وہ اجان اےکن نھت دفدھ ےس رھب اجان اعمذ اہلل ایک سباہنتف وہاگ(۔ رغض داین ںیم

مہ افر دمہن ونمرہ ےک اؿ دفونں رہش ںیم سج راہ ںیم  ۓاک ابیق ہن رےہ اگ اہجں داجؽ ہن اجےئ اگ افر اس رپ اغبل ہن وہاگ وسا

 

عغ
م

ہکم 

آےئ اگ اس وک رفےتش ںیلم ےگ یگنن ولتارںی ےئل وہےئ اہیں کت ہک داجؽ ارت ڑپے اگوھچیٹ الؽ اہپڑی ےک اپس اہجں اھکری رت 

 متخ وہیئ ےہ افر دمہن ںیم نیت ابر زہلہل آےئ اگ )ینعی دمہن اےنپ ولوگں وک ےل رک نیت ابر رحتک رکے اگ( وت وج انمقف رمد ای زنیم

انمقف وعرت دمہن ںیم وہں ےگ فہ داجؽ ےک اپس ےلچ اجںیئ ےگ افر دمہن دیلپی وک اےنپ ںیم ےس دفر رک دے اگ ےسیج یٹھب ولےہ اک 

ےہ اس دؿ اک انؾ ویؾ االخلص وہاگ )ینعی اکٹھچرے اک دؿ( اؾ رشکی تنب اوبرکع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ! رعب لیم دفر رک دہ ی 

ےک ولگ اس دؿ اہکں وہں ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رعب ےک ولگ )ومنم نیصلخم( اس دؿ مک وہں ےگ افر 

اطتق ہن وہیگ( افر اؿ رعب )ومنینم ںیم ےس ارثک ولگ )اس فتق( تیب داجؽ ےک اسھت ےب امشر ولگ وہں ےگ اؿ وک ڑلےن یک 

ادقملس ںیم وہں ےگ ااکن اامؾ اکی کین صخش وہاگ ای آپ ےک انبئ اکی رفز ااکن اامؾ آےگ سبھ رک حبص یک امنز ڑپانھ اچےہ اگ اےنت ںیم 

رک اےٹل اپؤں ےھچیپ ےٹہ اگ اتہک رضحت ٰیسیع اانپ اہھت اس  رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ حبص ےک فتق ارتںی ےگ وت ہی اامؾ اوکن دھکی

ےک دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ رھک دںی ےگ رھپ اس ےس ںیہک ےگ وت یہ آےگ سبھ افر امنز ڑپاھ اس ےئل ہک ہی امنز ریتے یہ ےئل 

ڑپاھےئ اگ بج امنز ےس افرغ وہاگ رضحت اقمئ وہیئ ؟یھ )ینعی ریبکت ریتی یہ اامتن یک تین ےس وہیئ ؟یھ( ریخ فہ اامؾ ولوگں وک امنز 

ٰیسیع )املسمونں ےس( رفامںیئ ےگ )وج ہعلق ای رہش ںیم وصحمر وہں ےگ افر داجؽ اؿ وک ریھگے وہاگ( درفازہ ہعلق اک ای رہش اک وھکؽ دف۔ 

ر وہیگ اےکس زویر ےک درفازہ وھکؽ دای اجےئ اگ فاہں رپ داجؽ وہاگ رتس زہار وہیدویں ےک اسھت نج ںیم ےس رہ اکی ےک اپس ولتا

اسھت افر اچدر وہیگ بج داجؽ رضحت ٰیسیع وک دےھکی اگ وت ااسی لھگ اجےئ اگ ےسیج کمن اپین ںیم لھگ اجات افر اھبےگ اگ افر رضحت ٰیسیع 

ر اوکس لتق رفامںیئ ےگ ریمی اکی امر ھجت وک اھکان ےہ وت اس ےس چب ہن ےکس آرخ ابب دل ےک اپس وج رشمؼ یک رطػ ےہ اوکس اپںیئ ےگ اف

رکںی ےگ رھپ اہلل اعتیل وہیدویں وک تسکش دے اگ )وہید رمدفد داجؽ ےک دیپا وہےت یہ اس ےک اسھت وہ اجںیئ ےگ افر ںیہک ےگ یہی 

اچس حیسم ےہ سج ےک آےن اک فدعہ اےلگ ویبنں ےن ایک اھت افر وچہکن وہید رمدفد رضحت ٰیسیع ےک دنمش ےھت افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک اس ےئل املسمونں یک دض افر دعافت ےس یھب افر داجؽ ےک اسھت وہ اجںیئ ےگ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک ااہفصؿ ےک  فملس

وہید ںیم ےس رتس زہار وہیدی داجؽ ےک ریپف وہ اجںیئ ےگ( ریخ ہی احؽ وہ اجےئ اگ ہک وہیدی اہلل یک دیپا یک وہیئ زیچفں ںیم ےس سج 

اہلل وبےنل یک اطتق دے اگ رھتپ وہ ای درتخ ای دویار ای اجونر وس اکی درتخ ےک سج وک رغدق ےتہک ںیہ  زیچ یک آڑ ںیم ےپھچ اگ اس زیچ وک

فہ اکی اکےٹن دار درتخ وہات ےہ( فہ وہیدویں اک درتخ ےہ )وہید اوکس تہب اگلےت ںیہ افر اس یک میظعت رکےت ںیہ( ںیہن وبےل اگ وت 

 اے اہلل ےک املسمؿ دنبے ہی وہیدی ےہ وت آ افر اوکس امر ڈاؽ افر آرضحنت یلص اہلل ہی زیچ )سج یک آڑ ںیم وہیدی ےپھچ اگ( ےہک یگ



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داجؽ اکی اچسیل ربس کت رےہ اگ نکیل اکی ربس  ھ ےنیہم ےک ربارب وہاگ افر اکی ربس اکی ےنیہم ےک 

ےک اےسی وہں ےگ ےسیج اگنچری اڑیت اجیت ےہ )وہا ںیم( مت ںیم ےس  ربارب وہاگ افر اکی ہنیہم اکی ہتفہ ےک ربارب افر اریخ دؿ داجؽ

وکیئ حبص وک دمہن ےک اکی درفازے رپ وہاگ رھپ دفرسے درفازہ رپ ہن ےچنہپ اگ ہک اشؾ وہ اجےئ یگ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ 

 ےسیج ےبمل دونں ںیم ادنازہ رکےت وہ افر آرضحنت اؿ وھچےٹ دونں ںیم امنز ویکرکن ڑپںیھ آپ ےن رفامای ادنازہ ےس امنز ڑپھ انیل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت ٰیسیع ریمی اتم ںیم اکی اعدؽ احمک افر فصنم اامؾ وہں ےگ افر بیلص وک وج اصنری 

ػ رک دںی ےگ )ہکلب ںیہک ےگ اکٹلےئ رےتہ ںیہ( وتڑ ڈاںیل ےگ۔ افر وسر وک امر ڈاںیل ےگ اس اک اھکان دنب رکا دںی ےگ افر زجہی وموق

اکرففں ےس ای املسمؿ وہ اجؤ ای لتق وہان وبقؽ رکف افر وضعبں ےن اہک زجہی انیل اس فہج ےس دنب رک دںی ےگ ہک وکیئ ریقف ہن وہاگ۔ بس 

رففں رپ امدلار وہں ےگ رھپ زجہی نک ولوگں ےک فاےطس ایل اجےئ افر وضعبں ےن اہک بلطم ہی ےہ ہک زجہی رقمر رک دںی ےگ بس اک

ینعی ڑلایئ وموقػ وہ اجےئ یگ افر اکرف زجےیئ رپ رایض وہ اجںیئ ےگ افر دصہق )زوکة انیل( وموقػ رک دںی ےگ وت ہن رکبویں رپ ہن 

افوٹنں رپ وکیئ زوکة ےنیل فاال رقمر رکںی ےگ افر آسپ ںیم ولوگں ےک ہنیک افر ضغب اھٹ اجےئ اگ افر رہ اکی زرہےلی اجونر اک زرہ اجات 

اگ۔ اہیں کت ہک ہچب اانپ اہھت اسپن ےک ہنم ںیم دے دے اگ فہ ھچک اصقنؿ ہن اچنہپےئ اگ افر اکی وھچیٹ یچب ریش وک اگھب دے یگ فہ رےہ 

 اوکس رضر ہن اچنہپےئ اگ افر ڑیھب ای رکبویں ںیم اس رطح رےہ اگ ےسیج اتک، وج اؿ ںیم راتہ ےہ افر زنیم حلص ےس رھب اجےئ یگ ےسیج ربنت

دخا ےک یسک یک رپشتس ہن وہیگ )وت بس ہملک ال اہل اال اہلل ڑپںیھ  ۓاجات ےہ افر بس ولوگں اک ہملک اکی وہ اجےئ اگ وسااپین ےس رھب

ےگ( افر ڑلایئ اےنپ بس اسامؿ ڈاؽ دے یگ۔ ینعی رایھتر افر آالت ااتر رک رھک دںی ےگ بلطم ہی ےہ ہک ڑلایئ داین ےس اھٹ اجےئ 

 یگ افر زنیم اک ہی احؽ وہاگ ہک ےسیج اچدنی یک  ینی )(تش( فہ اانپ ویمہ اےسی آاگےئ یگ ےسیج آدؾ یگ افر رقشی یک تنطلس اجیت رےہ

ےک دہع ںیم ااگیت ؟یھ۔ )ینعی رشفع زامہن ںیم بج زنیم ںیم تہب وقت ؟یھ( اہیں کت ہک یئک آدیم اوگنر ےک اکی وخےش رپ عمج 

ےگ( افر یئک یئک آدیم اوگنر ےک اکی وخےش رپ عمج وہں ےگ افر بس ریس وہں ےگ افر بس ریس وہ اجںیئ ےگ )اےنت سبے اوگنر وہں 

وہ اجںیئ ےگ افر لیب اس دقر داومں ےس ےکب اگ )ویکہکن ولوگں یک زراتع یک رطػ وتہج وہیگ وت لیب اگنہم وہاگ( افر وھگڑا وت دنچ 

ڑا ویکں  اتس وہاگ۔ آپ ےن رفامای اس ےئل ہک ڑلایئ رفوپں ںیم ےکب اگ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگ

ےک ےئل وکیئ وھگڑے رپ وسار ہن وہاگ رھپ ولوگں ےن رعض ایک لیب ویکں اگنہم وہاگ۔ آپ ےن رفامای اسری زنیم ںیم یتیھک وہیگ افر 

 ےلہپ اسؽ ںیم اہلل اعتیل ہی داجؽ ےک ک ےنل ےس نیت ربس ےلہپ طحق وہاگ اؿ ونیتں اسولں ںیم ولگ وھبک ےس تخس فیلکت ااھٹںیئ ےگ

مکح رکے اگ آامسؿ وک ہک دف اہتیئ ابرش رفک ےل افر زنیم وک ہی مکح رکے اگ ہک اہتیئ دیپافار رفک ےل رھپ رسیتے اسؽ ںیم اہلل 

ہن ااگےئ وت اھگس  اعتیل آامسؿ وک ہی مکح رکے اگ ہک اب لک اپین ہن رباسےئ اکی رطقہ ابرش ہن وہاگ افر زنیم وک ہی مکح وہاگ ہک اکی داہن

کت ہن اےگ یگ ہن وکیئ زبسی آرخ رھگ فاال اجونر )ےسیج اگےئ رکبی( وت وکیئ ابیق ہن رےہ اگ بس رماجںیئ ےگ رگم وج اہلل اچےہ ولوگں ےن 
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ی ےس انس فہ ےتہک ےھت ںیم ےن دبع

فس

ارلنمح احمریب ےس انس فہ ےتہک ےھت ہی دحثی اہلل انب امہج ےن اہک ںیم ےن )اےنپ خیش( اوبانسحل انط

 وت اس القئ ےہ ہک بتکم ےک ااتسد وک دے دی اجےئ فہ وچبں وک بتکم ںیم الھکسےئ۔

 یلع نب دمحم، دبعارلنمح احمریب، اامسلیع نب راعف ایب راعف، ایب زرہع ابیشین، ٰییحی نب ایب رمعف رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     959    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، سٌيس بً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ا :  راوی

ًٔ اِلُنَشيَّ  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔب 

ًَِس اهَّللُ ٔشّلا َوإَٔماّما  ِ٘ َّٜنا ُم ًُ َمزِیََه َح َّي َیِيزَٔل ًٔيَسي ابِ ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ اَل ََل َت َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ُتُل   ِ٘ لٔيَب َوَي َيٜرِٔسُ الؼَّ َٓ َّل 

َبَلُط أََحْس  ِ٘ َّي ََل َي ٔٔيُف اِلَناُل َحً ٍُ اِلحٔزِیََة َوَي ـَ  اِلدِٔيزٔیَز َوَي

 ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اوبرکب نب ایب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک رضحت ٰیسیع نب رممی ارتںی ےگ افر فہ اعدؽ احمک فصنم اامؾ وہں ےگ 

ر وک لتق رکںی ےگ افر زجہی وک اعمػ رک دںی ےگ افر امؽ وک اہبدںی ےگ ولوگں رپ )ےب امشر دںی ےگ افر بیلص وک وتڑ ڈاںیل ےگ افر وس

 اہیں کت ہک وکیئ اوکس وبقؽ ہن رکے اگ(۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     960    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حٙ، ًاػه بً ًنز بً ٗتازہ، محنوز بً لبيس، حرضت ابوسٌيس خسری ابوَکیب، یوىص بً بٜير، محنس بً اس :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َٗ  ًٔ ًُ ًَُنَز بِ ًَأػُه بِ ثَىٔي  َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ َٜيِر ُ ًُ ب ثََيا یُوىُُص بِ یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ ًٔ َلبٔيٕس َحسَّ ًِ َمِحُنوزٔ بِ ًَ َتاَزَة 

 ٌٔ ًِ أَبٔی َس ًَ َٛ  ٌَ ُجو َيُِخُ َٓ َتُح َیأُِجوُد َوَمأُِجوُد  ِٔ اَل ُت َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ایَی يٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ ٌَ اَل اهَّللُ َت َٗ َنا 

َّي  ٌَ َحً ٌَ اِْلَِرَق َویَِيَحاُز ٔمِيُضِه اِلُنِشلُٔنو و نُّ ٌُ َي َٓ  ٌَ ًِ کُلِّ َحَسٕب یَِئشلُو ُة اِلُنِشلٔنٔيَن فٔی َمَسائٔئضِٔه َوصُِه ٔم َتٔؼيَر َب٘ٔيَّ

َّي َما یََذ  بُوىَطُ َحً َيِْشَ َٓ  ٔ ٌَ بٔاليََّضز َُّضِه َلَيُنزُّو َّي أَى ٌَ إَٔلِيضِٔه َمَوأطَيُضِه َحً و نُّ ـُ ًَلَی َوحُُؼوىٔضِٔه َوَي صُِه  ُ َٔ َيُنزُّ آ َٓ ٌَ ٓٔيطٔ َطِيّئا  ُرو

ائٔلُُضِه لَ  َٗ وُل  ُ٘ َي َٓ َٗ أَثَزٔصِٔه  ائٔلُُضِه َصُؤََلٔئ أَصُِل اِْلَِرٔق  َٗ وُل  ُ٘ َي َٓ ًَلَی اِْلَِرٔق   ٌَ ٌٔ َمزَّّة َماْئ َویَِوَضزُو ٌَ بَٔضَذا اِلَنکَا ِس کَا ِس َ٘

 ٍُ تَرِٔج َٓ َنأئ  ٔیَی الشَّ بََتُط إ ٌَّ أََحَسصُِه َلَيُضزُّ رَحِ ٔ َّي إ َنأئ َحً ًَّ أَصَِل الشَّ َُِيا ٔمِيُضِه َوَليَُيازَٔل َ ِس  ََ َٗ  ٌَ ولُو ُ٘ َي َٓ  ٔ و َبّة بٔالسَّ َـّ ُمَد

 ٔ ًَِياٗ َ َتأُِخُذ بٔأ َٓ  ٔ ٕٔ اِلَحَزاز َِ َي َٛ َث اهَّللُ َزَوابَّ  ٌَ َذلَٔک إٔذِ َب َٛ بَِيَيَنا صُِه  َٓ َنأئ  َتِلَيا أَصَِل الشَّ َٗ ٔ ٌَ َمِوَت اِلَحَزاز َيُنوتُو َٓ ضِٔه 

ٌَ ََل  ُيِؼبُٔح اِلُنِشلُٔنو َٓ ا  ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ ُب َب َٛ َيِيزُٔل َیزِ َٓ لُوا  ٌَ َٓ َشطُ َویَِيُوزُ َما  ِٔ ی َن ًِ َرُجْل َيِْشٔ ٌَ َم ولُو ُ٘ َي َٓ ا  ٌَ َلُضِه حٔشًّ و ٌُ  َيِشَن

ِس َصلَ  َ٘ َٓ وا  َٓيَُيازٔیضِٔه أَََل أَبِْٔشُ ََٓيحُٔسصُِه َمِوتَی  ُتلُوُظ  ِ٘ ٌِ َي ًَلَی أَ َشُط  ِٔ ًَ َن
َّ ِس َوك َٗ ُد ٔمِيُضِه َرُجْل  َيُِخُ َٓ ِه  ُٛ ًَُسوُّ اليَّاُض  َک 

ِت  ًٔ َما َطرٔکَ أَِحَش َٛ َلِيَضا  ًَ َتِظرَکُ  َٓ ٌُ َلُضِه َرعِْی إَٔلَّ لُُحوُمُضِه  َنا یَُٜو َٓ ٌَ َسبٔيَل َمَوأطيضِٔه  مُّ َوَیِدلُو َٗ ًِ ىََبإت أََػابَِتُط   ٔم

ری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرکبی، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ ، اعمص نب رمع نب اتقدہ، ومحمد نب دیبل، رضحت اوبدیعس دخ

ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایوجج افر اموجج وھکؽ دےیئ اجںیئ ےگ رھپ فہ ںیلکن ےگ ےسیج اہلل اعتیل ےن رفامای 

و ؿ( فہ اسری زنیم ںیم لیھپ اجںیئ ےگ افر اےنپ رچاےن ےک اجونر یھب اسھت ےل اجںیئ ےگ 
ُل

 

ب ن

ایوجج اموجج اک )فمھ نم لک دحب 

ہی احؽ وہاگ ہک اےکن ولگ اکی رہن رپ ےس زگرںی ےگ افر اس اک اسرا اپین یپ ڈاںیل ےگ اہیں کت ہک اکی رطقہ اپین اک ہن رےہ اگ افر اؿ 



 

 

ںیم ےس وکیئ ہی ےہک اگ اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس اکی ےہک اگ اب زنیم فاولں ےس وت مہ افرغ وہےئ )وکیئ امہرا اقملب ہن راہ( اب 

امسؿ فاولں ےس ڑلںی ےگ آرخ اؿ ںیم ےس اکی اانپرحہب آامسؿ یک رطػ ےکنیھپ اگ فہ وخؿ ںیم راگن وہا ولٹ رک رگے اگ فہ ںیہک ےگ آ

مہ ےن آامسؿ فاولں وک یھب امر ڈاال ریخ ہی ولگ ایس احؽ ںیم وہں ےگ ہک اہلل دنچ اجونر ےجیھب اگ ڈٹی ےک ڑیکفں یک رطح۔ ہی ڑیکے 

 ےگ ای رگدؿ ںیم سھگ اجںیئ ےگ فہ بس ڈٹویں یک رطح گرابریگ رماجںیئ ےگ۔ اکی رپ اکی ڑپا وہاگ افر اؿ یک رگدونں وک اکںیٹ

املسمؿ حبص وک اںیھٹ ےگ )اےنپ رہشفں افر وعلقں ںیم( وت اؿ یک آفاز ںیہن ںینس ےگ فہ ںیہک ےگ مہ ںیم ےس وکؿ ےہ وج اینپ اجؿ رپ 

 رک دےھکی ایوجج اموجج ایک رکےت ںیہ آرخ املسمونں ںیم ےس اکی صخش ےلکن اگ ای ارتے اگ  ےلیھ ینعی اینپ اجؿ یک رپفاہ ہن رکے( افر اج

 )ہعلق ےس( ہی ھجمس رک ہک فہ ھجم وک رضفر امر ڈاںیل ےگ دےھکی اگ وت فہ رمدہ ںیہ فہ دفرسے املسمونں وک اکپرے اگ اے اھبویئوخش وہ اجؤ

افر اےنپ اجونرفں وک رچےن ےک ےیل وھچڑںی ےگ )وج دمت ےس اچیبرے دنب اہمترے دنمش رم ےئگ ہی نس رک بس املسمؿ ںیلکن ےگ 

وہں ےگ( اؿ ےک رچےن وک ھچک یھب ہن وہاگ وساےئ ایوجج افر اموجج ےک وگتش ےک ہک فہ ااکن وگتش اھک رک وخب ومےٹ وہں ےگ 

 ےسیج یھبک وکیئ اھگس اھک رک ومےٹ وہےت ےھت۔

 ،قح، اعمص نب رمع نب اتقدہ، ومحمد نب دیبل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، ویسن نب ریکب، دمحم نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وجج۔ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج ام

     961    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ازہز بً مزواٌ، ًبساَلًلی، سٌيس، ٗتازہ، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ثََيا أَِزَصزُ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ٍٕ ٔ ثََيا أَبُو َرآ اَل َحسَّ َٗ

 ٌَ َّي إَٔذا کَازُوا َیزَِو ٕ َحً ٌَ کُلَّ َیِوو و ٌَّ َیأُِجوَد َوَمأُِجوَد َیِحرٔفُ ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ََ اهَّللٔ َػل ا ٌَ َلِيضِٔه  ُط ًَ اَل الَّٔذی  َٗ ِنٔص  الظَّ

َشيَ  َٓ وا  ٌُ ًَ اِرٔج َثُضِه  ٌَ ٌِ یَِب تُُضِه َوأََراَز اهَّللُ أَ ِت ُمسَّ َِ َّي إَٔذا بََل ٌَ َحً ٌٔيُسُظ اهَّللُ أََطسَّ َما کَا ُي َٓ ُظ َُّسا  َّي ِحرٔفُ وا َحً لَی اليَّأض َحرَفُ

 ٔ وىَُط َُّسا إ ََٓشَتِحرٔفُ وا  ٌُ َلِيضِٔه اِرٔج ًَ اَل الَّٔذی  َٗ ِنٔص  ََ الظَّ ا ٌَ ٌَ ُط ٌَ إَٔذا کَازُوا یََزِو وزُو ٌُ َي َٓ ایَی َواِسَتِثَيِوا  ٌَ ٌِ َطاَئ اهَّللُ َت



 

 

 ًُ ٌَ اِلَناَئ َویََتَحؼَّ ُٔو َٓيُِئظ ًَلَی اليَّأض   ٌَ ُجو وىَطُ َوَیُِخُ َيِحرٔفُ َٓ وُظ  ُٛ َضِيَئتٔطٔ حٔيَن َتَز َٛ  اليَّاُض ٔمِيُضِه فٔی حُُؼوىٔضِٔه إَٔلِيطٔ َوصَُو 

َنا ٔیَی الشَّ ٌَ بٔٔشَضأمضِٔه إ يَرُِمو َنأئ َٓ ًََلِوىَا أَصَِل الشَّ َضزِىَا أَصَِل اِْلَِرٔق َو َٗ  ٌَ ولُو ُ٘ َي َٓ ىَّ  َٔ ُو الَّٔذی اِج ًََلِيَضا السَّ  ٍُ تَرِٔج َٓ ٔئ 

َلِيطٔ َوَسلََّه َوا ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ُتلُُضِه بَٔضا  ِ٘ َي َٓ ائٔضِٔه  َٔ ِٗ ا فٔی أَ ّٔ َِ ُث اهَّللُ َن ٌَ َيِب سٔ َٓ ِٔ ٌَّ َزَوابَّ اِْلَِرٔق لَّٔذی َن ٔ ي بَٔئسظٔ إ

ًِ لُُحؤمضِٔه  ا ٔم ًُ َوَتِظرَکُ َطرَکّ  َلَتِشَن

ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 بج رقبی وہات ےہ ہک وسرج یک رفا ی اوکن داھکیئ دے وت وج صخش اؿ اک فملس ےن رفامای ےب کش ایوجج افر اموجج رہ رفز وھکدےت ںیہ

 رسدار وہات ےہ فہ اتہک ےہ اب رھگ ولچ لک آؿ رک وھکدںیل ےگ رھپ اہلل رات وک فاسی یہ وبضمط رک د۔ات ےہ ےسیج فہ ےھت بج اےکن ک ےنل اک

اعدت ےک وماقف( دس وک وھکدںی ےگ بج رقبی وہاگ ہک وسرج فتق آےئ اگ افر اہلل ہی اچےہ اگ ہک اوکنوھچڑ دے۔ ولوگں رپ وت فہ )

یک رفا ی د ںیھک اوستق ااکن رسدار ےہک اگ اب ولٹ ولچ لک دخا اچےہ وت اوکس وھکد ڈاول ےگ افر اؿ اشء اہلل اک ظفل ںیہک ےگ اس دؿ فہ 

 آںیئ ےگ افر اپین بس یپ اجںیئ ےگ افر ولٹ رک اجںیئ ےگ افر ایس احؽ رپ رےہ یگ ےسیج فہ وھچڑاجںیئ ےگ آرخ فہ اوکس وھکد رک لکن

ولگ اؿ ےس اھبگ رک اےنپ وعلقں ںیم ےلچ اجںیئ ےگ فہ اےنپ ریت آامسؿ یک رطػ امرںی ےگ ریت وخؿ ںیم ےٹیپل وہےئ افرپ ےس ولںیٹ 

 دگویں ںیم اکی ڑیکا ےگ۔ فہ ںیہک ےگ مہ ےن زنیم فاولں وک وت ولغمب ایک افر آامسؿ فاولں رپ یھب اغبل وہےئ رھپ اہلل اعتیل اؿ یک

دیپا رکے اگ فہ اؿ وک امر ڈاےل اگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق اس یک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ےب کش 

 زنیم ےک اجونر ومےٹ وہ اجںیئ ےگ افر رچیب دار اؿ ےک وگتش اھک رک۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ازرہ نب رمفاؿ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف داجؽ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اک زنفؽ افر رخفج ایوجج اموجج۔

     962    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً بظار، یزیس بً ہاروٌ، ًواو بً حوطب، جبلہ بً سحيه، مؤثز بً ًٔازہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز  :  راوی



 

 

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ًُ َحِوَطٕب َحسَّ اُو بِ وَّ ٌَ ثََيا اِل ٌَ َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ارٔ َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ ُمِؤثٔز ًَ ًُ ُسَحِيٕه  ىٔي َجَبَلُة بِ

ًََلِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  َی بَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ٌَ َلِيَلَة أرُِسٔ ا کَا اَل َلنَّ َٗ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ اَزَة  َٔ َه َلقَٔی إٔبَِزاصٔيَه َوُموَسي َؤًيَسي ًَ َسلَّ

 ٔ َبَسُؤا ب َٓ َة  ًَ ا وا الشَّ َتَذاََکُ َٓ ٔ ًِ ًِٔيَسُظ ٔمِيَضا ً َلِه َیُٜ َٓ ًِ ًِٔيَسُظ ٔمِيَضا ًِٔلْه ثُهَّ َسأَلُوا ُموَسي  َلِه َیُٜ َٓ ًَِيَضا  َشأَلُوُظ  َٓ ِلْه إٔبَِزاصٔيَه 

ََل  َٓ ا َوِجبَُتَضا  أَمَّ َٓ ٌَ َوِجبَتَٔضا  ٔیَیَّ ٓامَٔی زُو ِس ًُضَٔس إ َٗ اَل  َ٘ َٓ ًٔ َمزِیََه  ٔیَی ًٔيَسي ابِ ُزَّ اِلَحسٔیُث إ وَد ََ ُ َُ ََٓذََکَ  َلُنَضا إَٔلَّ اهَّللُ  ٌِ  َي

بٔلُُضِه َیأُِجوُد َوَمأُِجوُد َوصُ  ِ٘ َيِشَت َٓ ٔیَی بََٔلزٔصِٔه  ٍُ اليَّاُض إ يَرِٔج َٓ ُتلُُط  ِٗ َ أ َٓ أَىِزُٔل  َٓ اَل  َٗ أل  جَّ َََٓل السَّ  ٌَ ًِ کُلِّ َحَسٕب یَِئشلُو ِه ٔم

بُوُظ َوََل بَٔظ  ٌَ بَٔنإئ إَٔلَّ َشٔ ًِ رٔیٔحضِٔه َیُنزُّو َٓتَِيتُُن اِْلَِرُق ٔم ٌِ یُنٔيَتُضِه  أَِزًُو اهَّلَل أَ َٓ ٔیَی اهَّللٔ  ٌَ إ َيِحأَُرو َٓ َِٓشُسوُظ  ِيٕئ إَٔلَّ أَ

ُيِل٘ٔيضِٔه فٔی اِلَبِْحٔ ثُهَّ  َٓ َيِحنٔلُُضِه  َٓ َناَئ بٔاِلَنأئ  يُرِٔسُل الشَّ َٓ أَِزًُو اهَّللَ  َٓ ٔیَی اهَّللٔ  ٌَ إ َيِحأَُرو ُٕ اِلحَٔباُل َوتَُنسُّ اِْلَِرُق َمسَّ  تُيِ َٓ َش

ًِ اليَّأض کَاِلَحأمٔل الًَّٔي ََل یَِسرٔی أَصِلَُضا َم  ُة ٔم ًَ ا ٌَ َذلَٔک کَاىَِت الشَّ ٔیَیَّ َمًَي کَا ضَٔس إ ٌُ َٓ اَل اِْلَزٔیٔه  َٗ َحُؤصُِه بٔؤََلَزتَٔضا  ِٔ ًَي َت

ُٙ َذلَٔک فٔی َٛٔتأب ا اُو َوُؤجَس َتِؼٔسی وَّ ٌَ ٌَ اِل ًِ کُلِّ َحَسٕب َیِئشلُو ُٓتَٔحِت یَأُِجوُد َوَمأُِجوُد َوصُِه ٔم َّي إَٔذا  ایَی َحً ٌَ  هَّللٔ َت

دمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، ہلبج نب میحس، ؤمرث نب افعزہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 فملس وک رعماج وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الماقت یک رضحت اربامیہ رفاتی ےہ ہک سج بش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

افر رضحت ومٰیس افر رضحت ٰیسیع مہیلع االسلؾ ےس اؿ بس ےن ایقتم اک ذرک ایک وت رضحت اربامیہ ےس بس ےن وپاھچ )ہی اجؿ رک 

تم اک رھپ بس ےن رضحت ومٰیس ےس وپاھچ اوکن یھب ملع ہن اھت۔ ہک فہ بس ںیم شبرگ ںیہ اوکن رضفر ملع وہاگ( نکیل اوکن ھچک ملع ہن اھتایق

آرخ رضحت ٰیسیع ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک ھجم ےس فدعہ وہا ےہ ایقتم ےس ھچک ےلہپ اک )ینعی ایقتم ےک رقبی داین ںیم اجےن اک( نکیل 

ےن داجؽ ےک ک ےنل اک احؽ افر اہک ںیم ارتفں اگ افر ایقتم اککیھٹ فتق فہ وت وکیئ ںیہن اجاتن وساےئ اہلل اعتیل ےک رھپ ایبؿ ایک اوہنں 

اس وک لتق رکفں اگ رھپ ولگ اےنپ اےنپ وکلمں وک ولٹ اجںیئ ےگ اےنت ںیم ایوجج افر اموجج اؿ ےک اسےنم آںیئ ےگ افر رہ دنلبی ےس 

آرخ ولگ اہلل اعتیل ےس ڑگڑگاںیئ  فہ ڑچھ دفڑںی ےگ سج اپین رپ فہ زگرںی ےگ اوکس یپ ڈاںیل ےگ افر رہ اکی زیچ وک رخاب رک دںی ےگ

ےگ اعزجی ےس )اوکن دعف رکےن ےئلیک ںیم داع اموگنں اگ ہک اہلل اعتیل اؿ وک امر ڈاےل )فہ رماجںیئ ےگ( افر زنیم دبوبدار وہ اجےئ یگ 

ںیش ااھٹ رک دنمسر ںیم اہب ےل اےکن اپس رھپ ولگ ڑگڑگاںیئ ےگ اہلل یک دراگہ ںیم ںیم اہلل ےس داع رکفں اگ وت فہ اپین ےجیھب اگ وج ایکن ال

اجےئ اگ رھپ اہپڑ ااھکڑ ڈاےل اجںیئ ےگ افر زنیم یچنیھک اجےئ یگ افر اصػ ومہار وہیگ )اس ںیم اہپڑ افر ےلیٹ افر دنمسر ڑگےھ فریغہ 

اک اننج اس ےک رھگ ںیہن رںیہ ےگ( رھپ ھجم ےس اہک ایگ بج ہی ابںیت اظرہ وہں وت ایقتم ولوگں ےس ایسی رقبی وہیگ ےسیج وعرت احہلم 
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 ی ےس ڑچھ دفڑںی ےگ۔

 دمحم نب اشبر، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، ہلبج نب میحس، ؤمرث نب افعزہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     963    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، مٌاویہ بً ہظاو، ًلی بً ػالح، یزیس بً ابی زیاز ابزاہيه، ًل٘نہ، ًبساهَّلل بً ابی زیاز،  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز

 ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًُ َػالٕٔح  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو اؤیَُة بِ ٌَ ثََيا ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ  ٕ  أَبٔی زٔیَاز

ًُ ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ  اَل بَِيَيَنا ىَِح َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ا َرآصُِه ًَ ََٓلنَّ ًِ بَىٔي َصأطٕه  َبَل ٓٔتَِيْة ٔم ِٗ َه إٔذِ أَ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ٔ ِلُت َما ىَزَاُل ىََزی ف ُ٘ َٓ اَل  َٗ ََّر َلِوىُُط  ي َِ ًَِيَياُظ َوَت ِت  َٗ ِوَر ًََلِيطٔ َوَسلََّه اَِغَ َّی اهَّللُ  َٓ الئَّييُّ َػل صُُط  َّا أَصُِل ی َوِجضَٔک َطِيّئا ىرَِکَ اَل إٔى َ٘

یّسا َو  ٔسی بَََلّئ َوَتِْشٔ ٌِ ٌَ َب ِو َ٘ ٌَّ أَصَِل بَِئًي َسَيِل ٔ ىَِيا َوإ ًَلَی السُّ َة  َ َٔ ِْ ًِ بَِيٕت اِخَتاَر اهَّللُ َلَيا ا ِوْو ٔم َٗ ِتَٔی  َّي َیأ یّسا َحً َتَِطٔ

َََٓل  ٌَ اِلَديَِر  َيِشأَلُو َٓ ُضِه َراَیاْت ُسوْز  ٌَ ٚٔ َم َّي  َٗٔبٔل اِلَنِْشٔ َبلُوىَطُ َحً ِ٘ ََل َي َٓ ٌَ َما َسأَلُوا  َلِو ٌِ ُي َٓ  ٌَ و َٓيُِيرَصُ  ٌَ اتٔلُو َ٘ ُي َٓ َلِوىَطُ  ٌِ يُ

ًِ أَِزَرَک َذلَٔک ٔمِيُِٜه  َن َٓ َنا َمَلئُوَصا َجِوّرا  َٛ َيِنَلُؤَصا ِٗٔشّلا  َٓ ًِ أَصِٔل بَِئًي  ٔیَی َرُجٕل ٔم وَصا إ ٌُ َٓ ًَلَییَِس ِلَيأِتٔضِٔه َوَلِو َحِبّوا  َٓ 

ِلٔخ   الثَّ

اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، یلع نب اصحل، سیدی نب ایب زاید اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب ایب زاید، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبع



 

 

مش ےک دنچ نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ہک ونب اہ

ونوجاؿ آےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک داھکی وت آپ یک آںیھکن رھب آںیئ افر رگن  ریغت وہایگ۔ ںیم ےن رعض ایک مہ 

 لسلسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہرہہ اونر ںیم ایسی تیفیک دھکی رےہ ںیہ وج ںیمہ دنسپ ںیہن )ینعی امہرا دؽ داتھک ےہ( رفامای مہ

س رھگاےن ےک ارفاد ںیہ سج ےک ےئل اہلل اعتیل ےن داین یک اجبےئ آرخت وک دنسپ رفامایل ےہ افر ریمے الہ تیب ریمے دعب ا

یرقنبی یہ آزامشئ افر یتخس ف الجفینط اک اسانم رکںی ےگ۔ اہیں کت ہک رشمؼ اجیکبن ےس اکی وقؾ آےئ یگ سج ےک اپس ایسہ 

ےگ اںیہن امؽ ہن دای اجےئ اگ وت فہ اتقؽ رکںی ےگ اںیہن دمد ےلم یگ افر وج )زخاہن( فہ امگن ڈنھجے وہں ےگ فہ الھبیئ )امؽ( امںیگن 

رےہ ےھت احلص وہ اجےئ اگ نکیل فہ اےس وبقؽ ںیہن رکںی ےگ ہکلب ریمے الہ تیب ںیم ےس اکی رمد ےک وحاہل رک دںی ےگ فہ 

زنیم وک وجر ف متس ےس رھب راھک اھت وس مت ںیم ےس وج صخش )زنیم وک( دعؽ فااصنػ ےس رھبدے اگ اسیج ہک اس ےس لبق ولوگں ےن 

 اؿ ےک زامہن ںیم وہ وت اےکن اسھت رضفر اشلم وہ ارگ ربػ رپ ونٹھگں ےک لب ٹسھگ رک اجان ڑپے۔

، ہمقلع، امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، یلع نب اصحل، سیدی نب ایب زاید اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب ایب زاید، اربامیہ :  رافی

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     964    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

نرص بً ًلی جہـیم، محنس بً مزواٌ ً٘يلی، ًنارہ بً ابی حٔؼہ، زیسًیم، ابی ػسیٙ ىاظی، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ أَ  ثََيا ًَُناَرةُ بِ ِيلٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌُ ٌَ اِل ًُ َمزَِوا ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ یٔمُّ َحسَّ ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ َؼ َحسَّ ِٔ ًِ أَبٔی بٔی َح ًَ  ِّ یمِّ ٌَ ًِ َزیِٕس اِل ًَ َة 

ٌُ فٔی أُمَّ  اَل یَُٜو َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ ًِ أَبٔی َس ًَ ٕٙ اليَّاظٔیِّ  ی ٍْ َوإَٔلَّ ٔػسِّ َشِب َٓ ُٗرٔصَ   ٌِ ٔ ًٔي اِلَنِضٔسیُّ إ

َنّة  ٌِ ٔ ًٔي ن ُه ٓٔيطٔ أُمَّ ٌَ َٓتَِي  ٍْ تِٔش وُو  َٓ ُ٘ َي َٓ ُسوْض  ُٛ ُ ٔمِيُضِه َطِيّئا َواِلَناُل یَِوَمئٕٔذ  َٔ مُّ تُِؤتَی أُکَُلَضا َوََل َتسَّ َٗ ُنوا ٔمِثَلَضا  ٌَ َلِه َیِي



 

 

وُل ُخِذ  ُ٘ َي َٓ ًِٔلىٔي  وُل یَا َمِضٔسیُّ أَ ُ٘ َي َٓ  الزَُّجُل 

ی، دمحم نب رمفاؿ یلیقع، امعرہ نب ایب ہصفح، زدییمع، ایب دصقی

م

 

 ہ ض
چ

 انیج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رصن نب یلع 

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ںیم اکی دہمی )دہاتی ایہتف دیپا( وہں ےگ ارگ فہ داین ںیم مک رےہ وت 

اس یسیج وخاحشؽ ےلہپ یھبک ہن یھب است ربس کت رںیہ ےگ فرہن ون ربس کت رںیہ ےگ۔ اس دفر ںیم ریمی ایسی وخاحشؽ وہیگ ہک 

وہیئ وہیگ زنیم اس فتق وخب لھپ دیگی افر اؿ ےس اچب رک ھچک ہن رےھک یگ افر اس فتق امؽ ےک ڈریھ ےگل وہےئ وہےگن اکی رمد 

 ڑھکا وہ رک رعض رکاگی اے دہمی ےھجم ھچک دےئجی؟ فہ ںیہک ےگ )انتجیج اچےہ( ےل ول۔

ی، دمحم نب رمفا :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

ؿ یلیقع، امعرہ نب ایب ہصفح، زدییمع، ایب دصقی انیج، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل رصن نب یلع 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     965    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً یحٌٰي ، احنس بً یوسٕ، ًبسالززاٚ، سٔياٌ ثوری، خالس حذاء، ابی َٗلبہ، ابی اسناء ، حرضت ثوباٌ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ  ٔٚ ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  َٕ ًُ یُوُس ًُ یَِحٌَي َوأَِحَنُس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ أئ  ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ًَ ِورٔیِّ  ٌَ الثَّ َيا ِٔ ُس

 ِ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًَ ًِ أَبٔی أَِسَناَئ الزََّحٔييِّ  ًَ ًُ ََٗٔلبََة  ُضِه ابِ ِه ثَََلثَْة کُلُّ ُٛ ٔ ِيز َٛ تَتُٔل ًِٔيَس 

ٕة ثُهَّ ََل  َٔ ِ٘ َخلٔي ِتَّل َلِه ُي َٗ ُتلُوىَُِٜه  ِ٘ َي َٓ  ٔٚ ًِ َٗٔبٔل اِلَنِْشٔ وزُ ٔم ٍُ الزَّاَیاُت الشُّ ٔیَی َواحٕٔس ٔمِيُضِه ثُهَّ َتِللُ ِوْو ثُهَّ َذََکَ َئؼيرُ إ َٗ َتِلطُ 

 َّ إٔى َٓ ِلٔخ  ًَلَی الثَّ وُظ َوَلِو َحِبّوا  ٌُ ٔ َباي َٓ إَٔذا َرأَیُِتُنوُظ  َٓ اَل  َ٘ َٓ ُوُط  َٔ ُة اهَّللٔ اِلَنِضٔسیُّ َطِيّئا ََل أَِح َٔ  ُط َخلٔي

ںیہ ہک دمحم نب ٰییحی ، ادمح نب ویفس، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وثری، اخدل ذحاء، ایب القہب، ایب اامسء ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 



 

 

)افر امرے اجںیئ ےگ( ونیتں  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اکی زخاہن یک اخرط نیت صخش اتقؽ رکںی ےگ

رمکحاؿ ےک ےٹیب وہں ےگ نکیل فہ زخاہن اؿ ںیم ےس یسک وک یھب ہن ےلم اگ رھپ رشمؼ یک اجبن ےس ایسہ ڈنھجے دومدار وہےگن فہ ںیہمت 

 رھپ رفامای بج ااسی لتق رکںی ےگ ہک اس ےس لبق یسک ےن ااسی لتق ہن ایک وہاگ اےکس دعب آپ ےن ھچک ابںیت ذرک رفامںیئ وج ےھجم اید ںیہن

 مت اؿ )دہمی( وک د۔ںوھ وت اؿ ےس تعیب رکف ارگہچ ںیہمت ونٹھگں ےک لب ٹسھگ رک اجان ڑپے )ویکہکن فہ اہلل ےک ،ہفیل وہےگن(۔

 دمحم نب ٰییحی ، ادمح نب ویفس، دبعارلزاؼ، ایفسؿ وثری، اخدل ذحاء، ایب القہب، ایب اامسء ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     966    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً محنس بً حئيہ، حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہًثناٌ بً ابی طيبہ، ابوزاؤز حرفی، یاسين، ابزاہيه  :  راوی

ًٔ ُمحَ  ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ ثََيا یَأسيُن  یُّ َحسَّ ثََيا أَبُو َزاُوَز اِلَحرَفٔ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٔة  ٔٔيَّ ًٔ اِلَحَي ٔس ابِ نَّ

َّی ا اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِلَنِضسٔیُّ ٔميَّا أَصَِل اِلبَِئت ُيِؼلُٔحطُ اهَّللُ فٔی َلِيَلةٕ ًَلٓٔیٕ   هَّللُ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبداؤد رفحی، اینیس، اربامیہ نب دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ںیم ےس وہں ےگ اہلل اعتیل اؿ وک اکی یہ بش ںیم )الختف یک( الص تی فاال انب دںی ےگ۔فآہل فملس ےن رفامای دہمی مہ الہ تیب

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبداؤد رفحی، اینیس، اربامیہ نب دمحم نب ہیفنح، رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     967    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، احنس بً ًبسالنلک، ابومليح رقی، زیاز بً بياٌ، ًلی بً نٔيل، حرضت سٌيس بً مشيب  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا  ًِ زَٔیاَحسَّ ًَ ِّیُّ  ثََيا أَبُو اِلَنلٔئح الزَّق ِبٔس اِلَنلٔٔک َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ِيٕل أَبُو برَِکٔ بِ َٔ ًٔ نُ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٌٕ ًٔ بََيا ٔ بِ ز

ىَا اِلَنضِ  ََٓتَذاََکِ يَّا ًِٔيَس أُوِّ َسَلَنَة  ُٛ اَل  َٗ ًٔ اِلُنَشئَّب  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس َه ًَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَلِت َسنٔ َ٘ َٓ ٔسیَّ 

َٓاكَٔنةَ  ًِ َوَلٔس  وُل اِلَنِضٔسیُّ ٔم ُ٘  َي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاکلمل، اوبحیلم ریق، زاید نب ایبؿ، یلع نب لیفن، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت امہرے درایمؿ رضحت دہمی اک ذرک آای وت رفامےن ںیگل ہک ںیم ےن روسؽ ہک مہ رضحت 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک دہمی دیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک افالد ںیم وہں ےگ۔

 وبحیلم ریق، زاید نب ایبؿ، یلع نب لیفن، رضحت دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعاکلمل، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     968    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہسیہ بً ًبسالوہاب، سٌس بً ًبسالحنيس بً جٌرف، ًلی بً زیاز ینامی، ًرکمہ بً ًنار، اسحٙ بً ًبساهَّلل بً  :  راوی

 ابی كلحہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبٔس اِلَحنٔيسٔ   ًُ ُس بِ ٌِ ثََيا َس ِبٔس اِلَوصَّأب َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا َصٔسیَُّة بِ ارٕ  َحسَّ ًَنَّ  ًٔ َمَة بِ ًِ ًرِٔکٔ ًَ مٔیِّ  ًٔ زَٔیازٕ اِلامَیَ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ رَفٕ  ٌِ ًٔ َج بِ



 

 

َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ أَبٔی كَِلَحَة  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًٔ َٙ بِ ًِ إِٔسَح ًَ ًُ وُل ىَِح ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ

بِ  ًَ ًُ َواِلُحَشيُِن َواِلَنِضٔسیُّ َوَلَس  رَفْ َواِلَحَش ٌِ ًَلٔیٌّ َوَج لٔٔب َساَزةُ أَصِٔل اِلَحيَّةٔ أَىَا َوَحِنزَةُ َو  ٔس اِلُنلَّ

دہہی نب دبعاولاہب، دعس نب دبعابدیمح نب رفعج، یلع نب زاید امییم، رکعہم نب امعر، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب 

اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس مہ دبع ابلطمل یک افالد امکل ریض اہلل 

 تنج ےک رسدار ںیہ ںیم افر زمحہ یلع رفعج نسح نیسح ریض اہلل مہنع افر دہمی۔

یم، رکعہم نب امعر، ا،قح نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت دہہی نب دبعاولاہب، دعس نب دبعابدیمح نب رفعج، یلع نب زاید امی :  رافی

 اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دہمی یک رشتفی آفری۔

     969    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

رحملہ بً یحٌٰي مرصی، ابزاہيه بً سٌيس جوہزی، ابوػالح ًبسالِٔار بً زاؤزرحانی، ابً لہيٌہ، ابوزرًہ ًنزو  :  راوی

 بً جابز حرضمی، حرضت ًبساهَّلل بً حارث بً جزء زبيسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ٔ یُّ َوإ ًُ َیِحٌَي اِلنرِٔصٔ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ انٔیُّ َحسَّ ًُ َزاُوَز اِلَْحَّ ارٔ بِ َّٔ َِ ِبُس اِل ًَ ثََيا أَبُو َػالٕٔح  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس اِلَحِوَصزٔیُّ  ًُ َس بَِزاصٔيُه بِ

ًَ جَ  ًٔ اِلَحارٔٔث بِ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ مٔیِّ  ٕ اِلَحرِضَ ًٔ َجابٔز ِنزٔو بِ ًَ َة  ًَ ًِ أَبٔی ُزِر ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ٔ َحسَّ اَل َرُسوُل زِٕئ الزَّب َٗ اَل  َٗ ئسیِّ 

ىٔي ُسِلَلاىَطُ  ٌِ ٌَ لِٔلَنِضسٔیِّ َي ئُو ُيَوكِّ َٓ  ٔٚ ًِ اِلَنِْشٔ ُد ىَاْض ٔم َه یَُِخُ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

رب رضحیم، رضحت رحہلم نب ٰییحی رصمی، اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوباصحل دبعاافغلر نب داؤدرحاین، انب ہعیہل، اوبزرہع رمعف نب اج

دبعاہلل نب احرث نب زجء زدیبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشمؼ 



 

 

 ےس ھچک ولگ آںیئ ےگ وج دہمی یک وکحتم وک مکحتسم انبںیئ ےگ۔

اافغلر نب داؤدرحاین، انب ہعیہل، اوبزرہع رمعف نب اجرب رضحیم، رحہلم نب ٰییحی رصمی، اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوباصحل دبع :  رافی

 رضحت دبعاہلل نب احرث نب زجء زدیبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سبی سبی ڑلاایئں

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ںسبی سبی ڑلاایئ

     970    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًيسٰي بً یوىص، اوزاعی، حشاٌ بً ًليہ، مٜحول بً ابی زَکیا، حرضت خالس بً مٌساٌ :  راوی

ًِ اِْلَِو  ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًُ أَبٔی َحسَّ اَل َماَل َمُِٜحوْل َوابِ َٗ َة  ٔليَّ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا ًِ َحشَّ ًَ َزاعٔیِّ 

اَل یٔی ُجَبيِْر  َٗ اَل  َٗ  ٕ يِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبيِر ًَ ثََيا  َحسَّ َٓ ُضَنا  ٌَ ٌَ َؤمِلُت َم َسا ٌِ ًٔ َم ٔیَی َخالٔسٔ بِ یَّا إ ٌَ َزََکٔ ٕ َوکَا ٔیَی ذٔی ٔمِدَنز ِٙ بَٔيا إ ٔ اىَِلل

ًِ أَ  ُت اليَّ َرُجَّل ٔم ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ ًِ اِلُضِسىَٔة  ًَ َشأََلُط  َٓ ُضَنا  ٌَ ُت َم ِ٘ اىَِلَل َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی اهَّللُ ِػَحأب الئَّييِّ َػل ٔييَّ َػل

ا ًَُسوًّ ٌَ أْمُتَْن َوصُِه  زُو ِِ وُل َسُتَؼالُٔحُِٜه الزُّوُو ُػِلّحا آٔمّيا ثُهَّ َت ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ٌَ ثُهَّ  ًَ ٌَ َوَتِشَلُنو َيُنو ِِ ٌَ َوَت و َٓتَِيَترٔصُ

ََُلَب الؼَّ  وُل  ُ٘ َي َٓ لٔيَب  لٔئب الؼَّ ًِ أَصِٔل الؼَّ ٍُ َرُجْل ٔم َٓ يَرِ َٓ َّي َتِيزٔلُوا بَٔنزِٕد ذٔی تُلُوٕل  ٌَ َحً ُٓو ُب َرُجْل َتِيرَصٔ ـَ ِِ َي َٓ لٔيُب 

 ٌٔ َٓ ُط  ُّٗ َيُس َٓ وُو إَٔلِيطٔ  ُ٘ َي َٓ ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن  ًُ إٔبَِزاصٔيَه ٔم ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ٌَ لِٔلَنِلَحَنٔة َحسَّ و ٌُ ٔسُر الزُّوُو َوَیِحَتنٔ ِِ ِيَس َذلَٔک َت

ٔ ىَحِ  َة بٔإِٔسَيازٔظ ٔليَّ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ا ًِ َحشَّ ًَ ثََيا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ َٓ السِّ ٌَ َوُظ َوَزاَز ٓٔيطٔ  و ٌُ َيِحَتنٔ

ا ّٔ ًََْشَ أَِل َُاَیٕة اثَِيا  َُایَٕة َتِحَت کُلِّ  ٌَ حٔيَيئٕٔذ َتِحَت ثََناىٔيَن  َيأِتُو َٓ  لِٔلَنِلَحَنٔة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، اسحؿ نب  ہیط، وحکمؽ نب ایب زرکای، رضحت اخدل نب دعماؿ رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریبج نب 



 

 

 ںیمہ ذی  رمخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےل ولچ ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب ںیہ۔ ںیم اؿ ےک ریفن ےن اہک ہک

 رمہاہ ایگ رضحت ریبج ےن اؿ ےس حلص یک ابتب درایتف ایک وت رفامای ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک یرقنبی

رپ انم حلص رکںی ےگ رھپ مت افر فہ لم رک اکی رسیتے دنمش ےس گنج رکف ےگ ںیہمت حتف احلص وہیگ افر امؽ  رفیم )اسیعیئ( مت ےس

تمینغ ےلم اگ افر السیتم ےک اسھت مت گنج ےس فاسپ ولوٹ ےگ۔ اہیں کت ہک اکی رسزبس افر رتفاتزہ اقمؾ رپ اہجں ےلیٹ وہےگن ڑپاؤ 

 اگ بیلص وک ہبلغ احلص وہا۔ اس اکی املسمؿ وک ہ ہ آاگیئ فہ اھٹ رک بیلص وک وتڑ ڈاول ےگ ہک اکی یبیلص بیلص وک دنلب رک ےک ےہک

ڈاےل اگ اس فتق رفیم دہع ینکش رکےگنی افر بس گنج ےئلیک اےھٹک وہ اجںیئ ےگ۔ دفرسی دنس ےس اس ںیم ااضہف ےہ ہک بج رفیم 

  ےچین ابرہ زہار ارفاد وہےگن۔گنج ےئلیک اےھٹک وہےگن وت ایس ڈنھجفں ےلت اؿ اک رکشل وہاگ رہ ڈنھجے ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، اسحؿ نب  ہیط، وحکمؽ نب ایب زرکای، رضحت اخدل نب دعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایئںسبی سبی ڑلا

     971    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، ًثناٌ بً ابی ًاتٜہ، سلامیٌ بً حبيب محاربی، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 َ ث ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ َحبٔيٕب اِلُنَحارٔبٔیِّ  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َٜةٔ  ٔ ات ٌَ ًُ أَبٔی اِل ٌُ بِ َيا ًُِثَنا

ّثا مٔ  ٌِ َث اهَّللُ َب ٌَ ِت اِلَنََلحُٔه َب ٌَ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َو ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ زَ صَُزیَِزَة  ٌَ ُو اِل ّسا ًِ اِلَنَوایٔی صُِه أََِکَ َ ََ ٔب 

 ًَ ی  َوأَِجَوزُُظ ٔسََلّحا یَُؤیُِّس اهَّللُ بٔضِٔه السِّ

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، امثعؿ نب ایب اعہکت، امیلسؿ نب بیبح احمریب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک 

ایئں وہں یگ وت اہلل اعتیل ویمجعں ںیم ےس اکی رکشل ااھٹںیئ ےگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج سبی سبی ڑلا



 

 

 رعب ےس سبھ رکوسہشار افر اؿ ےس رتہب رایھتر فاےل وہں ےگ اہلل اعتیل اےکن ذرہعی دنی یک دمد رفامںیئ ےگ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، امثعؿ نب ایب اعہکت، امیلسؿ نب بیبح احمریب، رضحت اوبرہریہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سبی سبی ڑلاایئں

     972    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ًبسالنلک بً ًنير، جابز بً سنزہ، ىآٍ حرضت ىآٍ بً ًتبہ بً ابی ابوبرک بً ابی طيبہ، حشين بً ًلی بً زائسہ :  راوی

 وٗاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ ًُنَ  ِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ َزائَٔسَة  ًَ ًَلٓٔیٕ   ًُ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔ َحسَّ ًِ ىَآ ًَ ًٔ َسُنَزَة  ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٕ ٍٔ يِر

َزٔب  ٌَ ٌَ َجزٔیَزَة اِل اتٔلُو َ٘ اَل َسُت َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ إؾ  َّٗ ًٔ أَبٔی َو ًٔ ًُتَِبَة بِ ٌَ الزُّوَو بِ اتٔلُو َ٘ َتُحَضا اهَّللُ ثُهَّ ُت ِٔ َي َٓ

 َٗ َتُحَضا اهَّللُ  ِٔ َي َٓ اَل  جَّ ٌَ السَّ اتٔلُو َ٘ َتُحَضا اهَّللُ ثُهَّ ُت ِٔ َي َتَح الزُّوُو َٓ ِٔ َّي ُت اُل َحً جَّ ُد السَّ َنا یَُِخُ َٓ  اَل َجابْٔز 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع نب زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، اجرب نب رمسہ، انعف رضحت انعف نب ہبتع نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل 

ریة ابرعب )ےک رےنہ فاولں( ےس اتقؽ رکف ےگ وت اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی مت زج

اےس حتف رفام دںی ےگ اس ےک دعبمت رفؾ )ےک اصنری( ےس اتقؽ رکف ےگ اہلل اعتیل اےس یھب حتف رفام دںی ےگ۔ اس ےک دعب مت داجؽ 

ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک )اس ےس ولعمؾ ےس اتقؽ رکف ےگ۔ اہلل اعتیل اس گنج ںیم )یھب ںیہمت( حتف اطع رفامےئ اگ۔ اجرب ریض اہلل اعت

 وہا ہک( داجؽ رفؾ یک حتف ےس لبق ہن ےلکن اگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع نب زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، اجرب نب رمسہ، انعف رضحت انعف نب ہبتع نب ایب فاقص ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سبی سبی ڑلاایئں

     973    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ً ہظاو بً ًنار، وليس بً مشله، اسناًيل بً ًياغ، ابوبرک بً ابی مزیه، وليس بً سٔياٌ بً ابی مزیه، یزیس ب :  راوی

 ٗليب سٜونی، ابی بْحیہ، حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو برَِکٔ  اََل َحسَّ َٗ ًَيَّإغ   ًُ ٌٔيُل بِ ًُ ُمِشلٕٔه َوإِٔسَن ثََيا اِلَولٔيُس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ ًِ اِلَولٔئس بِ ًَ ًُ أَبٔی َمزِیََه   بِ

ًٔ أَبٔی َمزِ  ٌَ بِ َيا ِٔ ٔ بِ ُس اذ ٌَ ًِ ُم ًَ یََّة  ًِ أَبٔی بَِْحٔ ًَ ُِٗلَبَة   ًُ اَل اِلَولٔيُس َیزٔیُس بِ َٗ ُٜونٔیِّ َو َُٗلِيٕب الشَّ  ًٔ ًِ َیزٔیَس بِ ًَ ًِ َیَه  ًَ ًٔ َجَبٕل 

وُد  ُ َُ ِشَلِئليئيَّةٔ َو ُ٘ ِتُح اِل َٓ اَل اِلَنِلَحَنُة اِلُٜبَِری َو َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٕ  الئَّييِّ َػل ٔة أَِطُضز ٌَ أل فٔی َسِب جَّ  السَّ

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، اامسلیع نب ایعش، اوبرکب نب ایب رممی، فدیل نب ایفسؿ نب ایب رممی، سیدی نب بیطق وکسین، ایب رحبہی، 

ڑلایئ افر ہینطنطسق افر رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تہب سبی 

 رخفج داجؽ ہی بس است امہ ںیم وہ اجںیئ ےگ۔

اشہؾ نب امعر، فدیل نب ملسم، اامسلیع نب ایعش، اوبرکب نب ایب رممی، فدیل نب ایفسؿ نب ایب رممی، سیدی نب بیطق وکسین، ایب  :  رافی

 رحبہی، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سبی سبی ڑلاایئں

     974    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 یٰی ًيہسویس بً سٌيس، ب٘يہ، بحير بً سٌس، خالس بً ابی بَلل، حرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل تٌا :  راوی

بِ  ًَ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی بََٔلٕل  ًِ ابِ ًَ ًِ َخالٕٔس  ًَ ٕس  ٌِ ًٔ َس ٔ بِ ًِ بَٔحير ًَ ُة  ثََيا َب٘ٔيَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ برُِسٕ  سٔ اهَّللٔ بِ

ِتٔح اِلَنسٔ  َٓ َه بَيَِن اِلَنِلَحَنةٔ َو ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ةٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ ابٔ اُل فٔی الشَّ جَّ ُد السَّ  یَيةٔ ٔستُّ ٔسئيَن َوَیُِخُ

وسدی نب دیعس، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب ایب البؽ، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اسؽ اک رعہص وہاگ افر اسوتںی اسؽ داجؽ ےلکن اگ۔ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای گنج میظع افر حتف دمہن )ہینطنطسق( ےک درایمں  ھ

 وسدی نب دیعس، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب ایب البؽ، رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سبی سبی ڑلاایئں

     975    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً مينوٌ رقی، ابويٌ٘وب حييىي، ٛثير بً ًبساهَّلل بً حرضت ًوٖ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

وَب اِلُحَيِيىٔيُّ  ُ٘ ٌِ ثََيا أَبُو َي ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٔ  َحسَّ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٕٖ ِو ًَ  ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًٔ ٔ بِ ثٔير َٛ  ًِ ًَ

ٌَ أَِزنَی َمَشالٔٔح اِلُنِش  َّي َتُٜو ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َت َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َّی َٗ اَل َػل َٗ لٔنٔيَن بَٔبِوََلَئ ثُهَّ 

ٌَ بَىٔي اِْلَِػرَفٔ  اهَّللُ اتٔلُو َ٘ ُِه َسُت َّٜ اَل إٔى َٗ ِّی  اَل بٔأَبٔی َوأُم َٗ ًَلٔیُّ  ًَلٔیُّ یَا  ًَلٔیُّ یَا  َلِيطٔ َوَسلََّه یَا  ِه ًَ ُٛ ٔس ٌِ ًِ َب ًَ ٔم اتٔلُُضِه الَّٔذی َ٘  َوُي

 ُٓ ًَ ََل َیَدا ُة اِْلِٔسََلؤ أَصُِل اِلٔحَحازٔ الَّٔذی َٗ َد إَٔلِيضِٔه ُرو َّي َتُِخُ ِشبٔئح َحً َة بٔالتَّ ِشَلِئليئيَّ ُ٘ ٌَ اِل تَتُٔحو ِٔ َي َٓ ٌَ فٔی اهَّللٔ َلِوَمَة ََلئٕٔه  و

 ٔ وُل إ ُ٘ َي َٓ ِتٔی إٓت  َتٔشُنوا بٔاِْلَِتزَٔسٔة َوَیأ ِ٘ َّي َي ٌَ ََُيائَٔه َلِه ُئؼيبُوا ٔمِثَلَضا َحً ُئؼيبُو َٓ  ٔ ِٜبٔير ِه َوالتَّ ُٛ ٔ َد فٔی بََٔلز َ ََ ِس  َٗ ٌَّ اِلَنٔشيَح 

ارُٔک ىَازْٔو أَ  خُٔذ ىَازْٔو َوالتَّ ِْ ا َٓ  ََل َوهَٔی ِٛٔذبَْة 

ی، ریثک نب دبعاہلل نب رضحت وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

ن ب

 

خت

یلع نب ومیمؿ ریق، اوبوقعیب 



 

 

رہچ وبالء )انیم اقمؾ( ںیم وہ اس ےک دعب رفامای فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک املسمونں اک زندکی رتنی وم

اے یلع اے یلع اے یلع )رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ ےن( رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ وہں۔ رفامای یرقنبی مت ونب ارغص 

ےس گنج ےئلیک  )رفویمں( ےس اتقؽ رکف ےگ افر اہمترے دعب فاےل یھب اںیہن ےس اتقؽ رکںی ےگ۔ اہیں کت ہک الہ اجحز یھب اؿ

ںیلکن ےگ وج االسؾ یک رفقن ںیہ افر اہلل ےک اعمہلم ںیم یسک المتم رکےن فاےل یک المتم یک رپفاہ ںیہن رکےت ہی بس ہینطنطسق وک حتف 

 رھب رکںی ےگ۔ حیبست فریبکت ےتہک وہےئ افر اںیہن امؽ تمینغ ا ان ےلم اگ ہک اس ےس لبق یھبک یھب ا ان ہن الم وہاگ اہیں کت ہک ڈاھںیل

رھب رک )امؽ تمینغ( میسقت رکںی ےگ اےنت ںیم اکی آےن فاال آرک ربخدے اگ ہک اہمترے رہشفں ںیم داجؽ لکن آای اید روھک ہی ربخ 

 وھجیٹ وہیگ وس امؽ تمینغ فاال یھب رشدنمہ وہاگ افر ہن ےنیل فاال یھب اندؾ وہاگ۔

ی، ریثک نب دبعاہلل :  رافی

 

ن ب

 

خت

  نب رضحت وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب ومیمؿ ریق، اوبوقعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 سبی سبی ڑلاایئں

     976    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

س بً مشله، ًبساهَّلل بً ًَلء، برس بً ًبيساهَّلل ابوازریص خوَلنی، حرضت ًوٖ بً ًبسالزحنً بً ابزاہيه، ولي :  راوی

 مالک اطحعی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ََلئٔ  ٌَ ًُ اِل ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  َ  َحسَّ ًُ ًُب ثَىٔي برُِسُ بِ ِئس اهَّللٔ َحسَّ

َّی ا اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًُ َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیُّ  ُٖ بِ ِو ًَ ثَىٔي  ثَىٔي أَبُو إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ َحسَّ ٌُ بَِيَيُِٜه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َتُٜو هَّللُ 

 ٔ ٌَ إ َئشيرُو َٓ ٌَ بُِٜٔه  ٔسُرو ِِ َي َٓ اَوبَيَِن بَىٔي اِْلَِػرَفٔ صُِسىَْة  ّٔ ًََْشَ أَِل َُایَٕة اثَِيا  َُایَّة َتِحَت کُلِّ   َلِيُِٜه فٔی ثََناىٔيَن 

دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء، رسب نب دیبع اہلل اوبادرسی وخالین، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل 

 ےن اراشد رفامای اہمترے افر ونبارغص )رفویمں رصناوینں( ےک اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

درایمؿ حلص وہیگ رھپ فہ حلص یک الخػ فرزی رکںی ےگ افر اہمترے اسھت ڑلایئ ےک ےئل ںیلکن ےگ ایس ڈنھجفں ےک ےچین رہ ڈنھجے 

 ےلت ابرہ زہار وفج وہیگ۔ )ینعی لک ونالھک اسھٹ زہار وفج وہیگ(۔

امیہ، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء، رسب نب دیبعاہلل اوبادرسی وخالین، رضحت وعػ نب امکل ایعجش دبعارلنمح نب ارب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتک اک ایبؿ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رتک اک ایبؿ

     977    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، زہزی، سٌيس بً مشيب، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ُّ بٔطٔ الئَّييَّ  َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِبلُ ًَ ًٔ اِلُنَشئَّب  ٌٔئس بِ َس

وُو  ُ٘ زُ َوََل َت ٌَ
الُُضِه الظَّ ٌَ ٔ ِوّما ن َٗ اتٔلُوا  َ٘ َّي ُت ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ اَل ََل َت َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ِوّما  َػل َٗ اتٔلُوا  َ٘ َّي ُت ًَُة َحً ا الشَّ

ًِئُن  َ اَر اِْل َِ  ٔػ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک مت ڑلف اےسی ولوگں ےس نج ےک وجےت ابولں ےک وہں ےگ )ای اےکن 

ہک وجوتں کت ےتکٹل وہےگن( افر ایقتم ںیہن اقمئ وہیگ اہیں کت ہک مت ولگ اےسی ولوگں ےس نج یک آںیھکن  ابؽ اےنت ےبمل وہےگن

 وھچیٹ وہں یگ )ینعی رتک ےس ےسیج ربدیہ ےن رفاتی ںیم رصتحی یک ےہ۔ اوکس اکنال اوبداؤد ےن(۔

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رتک اک ایبؿ

     978    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ی زىاز، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، اب :  راوی

 ًِ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزِّىَاز ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َلِيطٔ َوَسلََّه ََل  ًَ ٌُّ اِلُنَِطَ اهَّللُ  ٌَّ ُوُجوَصُضِه اِلَنَحا َ أ َٛ  ٖٔ َٕ اِْلُىُو ًِئُن ذُِل َ اَر اِْل َِ ِوّما ٔػ َٗ اتٔلُوا  َ٘ َّي ُت ُة َحً ًَ ا وُو الشَّ ُ٘ ُة َوََل َت َٗ

زُ  ٌَ
الُُضِه الظَّ ٌَ ٔ ِوّما ن َٗ اتٔلُوا  َ٘ َّي ُت ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘  َت

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، 

فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک مت ڑلف ےگ اےسی ولوگں ےس یکنج آںیھکن وھچیٹ وہیگن افر انںیک ومیٹ وہیگن 

 ےسیج رپسںی ہت رب ہت )ینعی ومےٹ افر رپ وگتش )ایھٹ وہیئ( اےکن ہنم رسخ وہےگن ینعی رتک ولوگں ےس )اےکن ہنم اےسی وہےگن

 راسخر( افر ایقتم ںیہن اقمئ وہیگ اہیں کت مت اےسی ولوگں ےس ڑلف ےگ یکنج وجایتں ابولں یک وہں یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رتک اک ایبؿ

     979    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، اسوز بً ًامز، جزیز بً حازو، حشً، ًنز بً تِلب :  راوی

ثََيا أَبُو برَِکٔ  ًٔ َحسَّ ًَِنزٔو بِ  ًِ ًَ  ًُ ثََيا اِلَحَش ٕ َحسَّ ًُ َحازٔو ثََيا َجزٔیزُ بِ ٕ َحسَّ ًَأمز  ًُ ثََيا أَِسَوزُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ اَل  بِ َٗ لَٔب  ِِ  َت

وِ  َٗ اتٔلُوا  َ٘ ٌِ ُت ٔة أَ ًَ ا أن الشَّ ًِ أَِشَ ٌَّ ٔم ٔ وُل إ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت الئَّييَّ َػل ٌِ ٌَّ ُوُجوَصُضِه َسنٔ َ أ َٛ  ٔ اَق اِلُوُجوظ ّما رٔعَ

زَ  ٌَ
ٌَ الظَّ ٌٔلُو ِوّما یَِيَت َٗ اتٔلُوا  َ٘ ٌِ ُت ًَةٔ أَ ا أن الشَّ ًِ أَِشَ ٌَّ ٔم ٔ ُة َوإ َٗ ٌُّ اِلُنَِطَ  اِلَنَحا

ہیلع فآہل فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، رجری نب احزؾ، نسح، رمع نب بلغت ےس رفاتی ےہ ںیم ےن انس آرضحنت یلص اہلل

ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ایقتم یک اشنوینں ںیم ےس ےہ ہی ہک مت اےسی ولوگں ےس ڑلف ےگ نج ےک ہنم وچڑے 

ںیہ وگای اؿ ےک ہنم رپسںی ںیہ ہت ربہت افر ایقتم یک اشنوینں ںیم ےس ےہ ہی ہک مت اےسی ولوگں ےس ڑلف ےگ نج ےک وجےت ابولں ےک 

 وہں ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوسد نب اعرم، رجری نب احزؾ، نسح، رمع نب بلغت :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رتک اک ایبؿ

     980    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشً بً رعٓہ، ًنار بً محنس، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ اُر بِ ًَنَّ ثََيا  َة َحسَّ َٓ ًُ رَعَ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ اِلُدِسرٔیِّ 

َ اهَّللٔ َػ  أ َٛ اَق اِلُوُجوظٔ  ًِئُن رٔعَ َ اَر اِْل َِ ِوّما ٔػ َٗ اتٔلُوا  َ٘ َّي ُت ًَُة َحً ا وُو الشَّ ُ٘ َه ََل َت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔ ل ُٚ اِلَحَزاز ًِيَُيُضِه َحَس ٌَّ أَ

 َٚ َر ٌَ السَّ دُٔذو َز َویَتَّ ٌَ
ٌَ الظَّ ٌٔلُو ُة یَِيَت َٗ ٌُّ اِلُنَِطَ ٌَّ ُوُجوَصُضِه اِلَنَحا َ أ ٌَ َخِيَلُضِه بٔاليَِّدٔل َٛ  َیزِبُُلو

نسح نب رعہف، امعر نب دمحم، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

وہےگن اؿ یک فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک مت اےسی ولوگں ےس ڑلف ےگ نج یک آںیھکن وھچیٹ وہیگن ہنم وچڑے 

آںیھکن وگای ڈٹی یک آںیھکن وہں یگ افر ہنم اےکن وگای رپسںی )ڈاھںیل( ںیہ ہت ربہت افر ابؽ ےک وجےت ںینہپ ےگ افر رپسںی 

 )ڈاھںیل( اؿ ےک اپس وہےگن افر اےنپ وھگڑے وجھکر ےک درتخ ےس ابدنںیھ ےگ۔

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع نسح نب رعہف، امعر نب دمحم، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ : ابب

 داینےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داینےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

     981    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ًنزو بً واٗس ْقشي، یوىص بً ميرسہ بً حلبص، ابوازریص خوَلنی، حرضت ابوذرُٔاری رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ َحِلَبٕص  َة بِ ًُ َمِيرَسَ ثََيا یُوىُُص بِ ٔشيُّ َحسَّ ًُ َوإٗٔس اِلُْقَ ًَِنزُو بِ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ َحسَّ ًَ أَبٔی إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیِّ  

ىِيَ  َه َلِيَص الزََّصاَزةُ فٔی السُّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ارٔیِّ  َٔ ًِ أَبٔی َذٓرٕ اِلِٔ ٔة ًَ ًَ یٔه اِلَحََلٔل َوََل فٔی إَٔؿا ا بَٔتِْحٔ

ٌِ ََل  ىَِيا أَ ًِ الزَّصَاَزةُ فٔی السُّ ٜٔ ٌَ فٔی ثََوأب اِلُنٔؼيَبٔة إَٔذا أُٔػِبَت اِلَنأل َوَل ٌِ َتُٜو َ َٙ ٔمِيَک بَٔنا فٔی یَسٔ اهَّللٔ َوأ َ ٌَ بَٔنا فٔی یََسیَِک أَِوث  َتُٜو

وُل ٔمِثلُ  ُ٘ ٌَ أَبُو إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیُّ َي اَل صَٔظاْو کَا َٗ ََّضا أُبَِ٘ٔيِت َلَک  ِلَحٔسیٔث فٔی اِْلََحازٔیٔث َصَذا ا بَٔضا أَِرََُب ٔمِيَک ٓٔيَضا َلِو أَى

صَٔب  ٔ فٔی الذَّ نِٔثٔل اِْلٔبِزٔیز َٛ 



 

 

س، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبذرافغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
حلن 

اشہؾ نب امعر، رمعف نب فادق رقیش، ویسن نب رسیمہ نب 

ؽ زیچ وک اےنپ افرپ رحاؾ رکےل افر ہن ہی ےہ ہک اانپ امؽ ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای داین اک زدہ ہی ںیہن ہک آدیم الح

ابتہ رک دے نکیل زدہ افر درف یش ہی ےہ ہک آدیم وک اس امؽ رپ وج اےکس اہھت ںیم ےہ اس ےس زایدہ رھبفہس ہن وہ انتج اس امؽ رپ ےہ وج 

 اےکس ہک تبیصم ہن آےئ داین ںیم افر اہلل ےک اہھت ںیم ےہ افر داین ںیم بج وکیئ تبیصم آےئ وت اس ےس زایدہ وخش وہ تبسنب

 آرخت ےک ےئل ااھٹ ریھک اجےئ۔ اشہؾ ےن اہک اوبادرسی وخالین ےن اہک ہی دحثی افر دحوثیں ںیم ایسی ےہ ےسیج دنکؿ وسےن ںیم ۔

س، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبذرافغری ریض اہلل :  رافی
حلن 

 اعتٰیل ہنع اشہؾ نب امعر، رمعف نب فادق رقیش، ویسن نب رسیمہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داینےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

     982    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَوة ػحابئي رسول حرضت ابوخَلء رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ہظاو بً ًنار، حٜه بً ہظاو، یحٌٰي بً سٌيس، :  راوی

ًِ أَ  ًَ َوَة  ِ ََ ًِ أَبٔی  ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو َُٜه بِ ثََيا اِلَح إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ٕ َوکَاىَِت َلُط ُػِحَبْة َحسَّ ز بٔی َخَلَّ

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  تَرٔبُوا ٔمِيطُ َٗ ِٗ ا َٓ  ٕٙ ىَِيا َوٗٔلََّة َمِئل ًِٔلَي ُزصِّسا فٔی السُّ ُ ِس أ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا َرأَیُِتِه الزَُّجَل  ًَ َّطُ    إٔى َٓ

 یُِلقٔی اِلحَِٜٔنةَ 

فاتی ےہ ہک آرضحنت اشہؾ نب امعر، مکح نب اشہؾ، ٰییحی نب دیعس، اوبرففة احصیئب روسؽ رضحت اوبالخء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت د۔ںوھ ہک یسک آدیم وک ہک داین ںیم اوکس رتبغ ںیہن ےہ افر فہ صخش مک وگ یھب ےہ وت ایکس تبحص

 ںیم روہ تمکح اس ےک دؽ رپ ڈایل اجےئیگ۔

 ت اوبالخء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، مکح نب اشہؾ، ٰییحی نب دیعس، اوبرففة احصیئب روسؽ رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 داین ےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین ےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

     983    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوًبيسہ بً ابی سرف، طہاب بً ًباز، خالسبً ًنزو ْقشي، سٔياٌ ثوری، ابی حازو، سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ٔشيُّ  ًَِنزٕو اِلُْقَ  ًُ ثََيا َخالُٔس بِ ٕ َحسَّ ًَبَّاز  ًُ ثََيا ٔطَضاُب بِ رَفٔ َحسَّ ًُ أَبٔی الشَّ ثََيا أَبُو ًُبَِيَسَة بِ ٌَ الثَّ َحسَّ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ًِ أَبٔی   ًَ ِورٔیِّ 

اَل َیا َرُس  َ٘ َٓ َه َرُجْل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل أَتَی الئَّييَّ َػل َٗ أًٔسیِّ  ٕس الشَّ ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ َنٕل إَٔذا َحازٔوٕ  ًَ ًَلَی  وَل اهَّللٔ زُلَّىٔي 

اَل َرُس  َ٘ َٓ ًَنِٔلُتطُ أََحبَّىٔي اهَّللُ َوأََحبَّىٔي اليَّاُض  ىَِيا یُٔحبََّک اهَّللُ َواِزصَِس ٓامَٔی فٔی أَىَا  َلِيطٔ َوَسلََّه اِزَصِس فٔی السُّ ًَ َّی اهَّللُ  وُل اهَّللٔ َػل

 أَیِٔسی اليَّأض یُٔحبُّوَک 

اوبدیبعہ نب ایب رفس، اہشب نب ابعد، اخدلنب رمعف رقیش، ایفسؿ وثری، ایب احزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ ااسی اکؾ التبےیئآرضحن

بج ںیم اوکس رکفں وت اہلل اعتیل یھب ھجم وک دفتس رےھک افر ولگ یھب دفتس رںیھک۔ آپ ےن رفامای داین ےس رفنت رک اہلل اعتیل ھجت وک 

 ےھک اگ افر وج ھچک ولوگں ےک اپس ےہ اس ےس رفنت رک۔ یسک ےس داین یک وخاشہ تم رک ولگ ھجت وک دفتس رںیھک ےگ۔دفتس ر

 اوبدیبعہ نب ایب رفس، اہشب نب ابعد، اخدلنب رمعف رقیش، ایفسؿ وثری، ایب احزؾ، لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 داین ےس ےب ریتبغ اک ایبؿ

     984    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، جزیز، ميؼور، ابی وائل، سنزہ بً سہه :  راوی

بَّأح أَىِبَ  ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلَی أَبٔی َحسَّ اَل ىَزَِلُت  َٗ ِؤمطٔ  َٗ  ًِ ًٔ َسِضٕه َرُجٕل ٔم ًِ َسُنَزَة بِ ًَ ًِ أَبٔی َوائٕٔل  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ أَىَا َجزٔیْز 

ٜٔيَک  اؤیَُة َما یُِب ٌَ اَل ُم َ٘ َٓ َبکَی أَبُو َصأطٕه  َٓ وزُُظ  ٌُ اؤیَُة َي ٌَ أََتاُظ ُم َٓ ٌٔيْن  َ ًٔ ًُتَِبَة َوصَُو ك ٍْ يُِظئٔزَُک أَِو أَِی َخاَصأطٔه بِ ٔل أََوَج

 ٔ ًَض َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٜٔ ًَلَی کُٓلٕ ََل َوَل اَل  َٗ ُوَصا  ِٔ ِس َذَصَب َػ َ٘ َٓ ىَِيا  ِيُت ًَلَی السُّ ُٛ ِّی  ًَِضّسا َوزِٔزُت أَن ٔیَیَّ  َس إ

َش  ِ٘ لََّک تُِسرُٔک أَِمَواَّل ُت ٌَ ََّک َل اَل إٔى َٗ ُتُط  ٌِ ٔ ُت َتب ِٛ أَِزَر َٓ ْب فٔی َسبٔئل اهَّللٔ  َٛ ًِ َذلَٔک َخازْٔو َوَمزِ ٔٔيَک ٔم ََّنا یَِٜ ٕ َوإٔى َواو ِٗ ُه بَيَِن أَ

ُت  ٌِ َحَن َٓ 

دمحم نب ابصح، رجری، وصنمر، ایب فالئ، رمسہ نب مہس ےس رفاتی ےہ ںیم اوباہمش نب ہبتع ےک اپس ایگ اؿ وک رباھچ اگل اھت۔ اعمفہی ریض 

دت وک آےئ اوباہمش رفےن ےگل اعمفہی ےن اہک امومں اجؿ ویکں رفےت وہ درد یک دشت ےس ای داین اک رجن ےہ ارگ داین اک اہلل ہنع ایکن ایع

 رجن ےہ وت ااکس ایک رجن ےہ ؟ اوباہمش ےن اہک ںیم اؿ دفونں ںیم ےس یسک ےئلیک ںیہن رفات نکیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم

ےھجم آرزف رہ یئگ اکش ںیم ایکس ریپفی رکات آپ ےن ھجم ےس رفامای اھت اشدی وت ااسیزامہن اپےئ بج ولگ امولں وک وک اکی تحیصن یک ؟یھ 

ای میسقت رکںی ےگ وت ھجت وک اکیف ےہ داین ےک امولں ںیم ےس اکی اخدؾ افر اکی اجونر وساری ےئلیک اہجد ںیم نکیل ںیم ےن داین ےک امؽ وک اپ

 افر عمج ایک۔

  نب ابصح، رجری، وصنمر، ایب فالئ، رمسہ نب مہسدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین ےس ےب ریتبغ اک ایبؿ



 

 

     985    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ً ابی ربيٍ، ًبسالززاٚ، جٌرف بً سلامیٌ، ثابت، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہحشً ب :  راوی

 ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ٍٔ َحسَّ ًُ أَبٔی الزَّبٔي ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌُ َحسَّ اَل اِطَتکَی َسِلَنا َٗ ًِ أَىَٕص 

آ َ ََ ْس  ٌِ اَزُظ َس ٌَ َلِيطٔ َوَسلَّ َٓ ًَ َّی اهَّللُ  ِس َػحِٔبَت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٗ ٜٔيَک یَا أَخٔی أََلِيَص  ْس َما یُِب ٌِ اَل َلطُ َس َ٘ َٓ َه أََلِيَص ُظ یَِبکٔی 

 َ َٔ اصَٔيّة لِْٔل ىَِيا َوََل ََکَ ًِ اثَِيَتئِن َما أَبِکٔی ٔؿيًّا لٔلسُّ ٌُ َما أَبِکٔی َواحَٔسّة ٔم اَل َسِلَنا َٗ َّی اهَّللُ أََلِيَص  ًِ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٜٔ ٔ َوَل ة

 َ ٔی ًَضَٔس إ اَل  َٗ ًَضَٔس إَٔلِيَک  اَل َوَما  َٗ یُِت  سَّ ٌَ ِس َت َٗ َنا أَُرانٔی إَٔلَّ  َٓ ًَِضّسا  ٔیَیَّ  ًَضَٔس إ َه  ٔ الزَّاٛٔٔب ًََلِيطٔ َوَسلَّ ِه ٔمِثُل َزاز ُٛ َُّط یَِٜفٔی أََحَس یَّ أَى

ِس َت  َٗ َشِنَت َؤًِيَس َوََل أَُرانٔی إَٔلَّ  َٗ ِشنَٔک إَٔذا  َٗ َِٜنَت َؤًِيَس  ٙٔ اهَّلَل ًِٔيَس حُِٜنَٔک إَٔذا َح اتَّ َٓ ُس  ٌِ ا أَىَِت یَا َس یُِت َوأَمَّ سَّ َک إٔذَا ٌَ  َصنِّ

 ٔ ٕة کَاىَِت ً َ٘ َٔ ًِ َن ًَ زِٔرَصّنا ٔم ی ّة َؤًِْشٔ ٌَ ـِ َُّط َما َتَزَک إَٔلَّ بٔ ىٔي أَى َِ َبَل َٓ اَل ثَابْٔت  َٗ  ِيَسظُ َصَنِنَت 

نسح نب ایب رعیب، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رضحت املسؿ افریس ریض 

ں اہلل اعتٰیل ہنع امیبر وہےئ وت دیعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایکن ایعدت وک ےئگ داھکی وت فہ رف رےہ ںیہ۔ دعس ےن اہک مت ویک

اھبیئ ایک مت ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیہن ااھٹیئ ایک ہی ابت مت ںیم ںیہن ےہ ؟ املسؿ ےن اہک ںیم اؿ دف رفےت وہ 

ابوتں ںیم ےس اکی ابت یک فہج ےس یھب ںیہن رفات ہن وت داین یک رحص یک فہج ےس یلیخب یک راہ ےس افر ہن اوسہج ےس ہک ںیم آرخت وک ربا 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی تحیصن یک ؟یھ افر ںیم داتھکی وہں ہک اےنپ ںیئت ںیم ےن اس ںیم  اجاتن وہں نکیل

رفؼ ایک۔ دعس ےن اہک ایک تحیصن یک ؟یھ؟ املسؿ ےن اہک آپ ےن رفامای اھت مت ںیم ےس اکی وک داین ںیم اس دقر اکیف ےہ انتج وساری وک 

بج وکحتم رکے وت اہلل ےس ڈر رک رکان افر بج میسقت رکے وت اہلل ےس ڈر رک رکان افر بج یسک اکؾ اک اکیف وہات ےہ نکیل وت اے دعس 

دصق رکے وت اہلل ےس ڈر رک رکان اثتب ےن اہک ےھجم ربخ یچنہپ ہک املسؿ ےن اہک ںیہن وھچڑا رگم سیب رپ یئک درمہ فہ اےکن رخچ ںیم ےس 

 اےکن اپس ابیق رہ ےئگ ےھت۔

 ایب رعیب، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داین یک رکف رکان شیک ےہ ؟۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک رکف رکان شیک ےہ ؟۔

     986    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً بظار، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ًنز بً سلامیٌ، ًبسالزحنً بً اباٌ بً حرضت اباٌ بً ًثناٌ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ًُ ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًَ أَبَا ًٔ بِ ِبَس الزَِّحَن ًَ ُت  ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ َنَز بِ

ُِٗلُت َم  ٕٔ اليََّضارٔ  ٌَ بٔئِؼ ًِ ًِٔئس َمزَِوا ًُ ثَابٕٔت ٔم َد َزیُِس بِ َ ََ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ا َّٔ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ًٔ ًُِثَنا ٔ بِ َث إَٔلِيطٔ َصٔذظ ٌَ ا َب

 ًَ ًََة إَٔلَّ لَٔظِيٕئ َسأََل  ا ٌِ الشَّ َه َسنٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َياَصا ٔم ٌِ ًِ أَِطَياَئ َسنٔ ًَ اَل َسأََلَيا  َ٘ َٓ َشأَِلُتطُ  َٓ ُت ِيُط 

َلِيطٔ أَِمَزُظ َو  ًَ َٚ اهَّللُ  َّ ََ ُط  ىَِيا َصنَّ ًِ کَاىَِت السُّ وُل َم ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ جَ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَِيَيِيطٔ َوَلِه َیأِتٔطٔ ٔم ُظ بَيَِن  َِْٓقَ َل  ٌَ

 ٔ ِلب َٗ َل َُٔياُظ فٔی  ٌَ ٍَ اهَّللُ َلُط أَِمَزُظ َوَج ةُ ىٔيََّتطُ َجَن َ َٔ ِْ ًِ کَاىَِت ا تَٔب َلُط َوَم ُٛ ىَِيا إَٔلَّ َما  ىَِيا َوهَٔی َرأَُنْة السُّ  طٔ َوأََتِتطُ السُّ

رمع نب امیلسؿ، دبعارلنمح نب اابؿ نب رضحت اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، 

زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمفاؿ ےک اپس ےس کیھٹ دفرہپ ےک فتق ےلکن ںیم ےن اہک اس فتق وج رمفاؿ ےن زدی نب اثتب وک 

اؿ ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک رمفاؿ ےن مہ ےس دنچ ابںیت وپںیھچ نج وک مہ ےن ہچنب الب اجیھب وت رضفر ھچک وپےنھچ ےئلیک البای وہاگ ںیم ےن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس اھت ںیم ےن آپ ےس انس آپ رفامےت ےھت سج صخش وک سبی رکف داین یک یہ وہ وت اہلل اعتیل اےکس

ؿ رک دے اگ افر داین اوکس اینت یہ ےلم یگ ینتج اس یک دقتری ںیم یھکل اکؾ رپاشیؿ رک دے اگ افر ایکس یسلفم دفونں آوھکنں ےک درایم

ےہ افر سج یک تین الص آرخت یک رطػ وہ وت اہلل اعتیل اےکس بس اکؾ درتس رک دے اگ اس ےک الیھپؤ وک ایکس دیعمجل ےئلیک افر اس 

 ےک دؽ ںیم ےب رپفایہ ڈاؽ دے اگ افر داین کھج امر رک اس ےک اپس آےئ یگ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب امیلسؿ، دبعارلنمح نب اابؿ نب رضحت اابؿ نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک رکف رکان شیک ےہ ؟۔

     987    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، حشين بً ًبسالزحنً ، ًبساهَّلل بً ىنير، مٌاویہ نرصی، ىہظل، ؿحاک، اسوز بً یزیس :  راوی

ِبُس اهَّللٔ  ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ٕس َواِلُحَشيُِن بِ ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ  َحسَّ ًَ ًِ ىَِضَظٕل  ًَ یِّ  اؤیََة اليَّرِصٔ ٌَ ًِ ُم ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر بِ

َه يَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت ىَبٔيَُِّٜه َػل ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ َسنٔ اَل  َٗ اَل  َٗ ًٔ یَزٔیَس  ٔ بِ ًِ اِْلَِسَوز ًَ أک  حَّ َـّ ا ال َل اِلُضُنوَو َصنًّ ٌَ ًِ َج وُل َم ُ٘

 َٔ َٛ  ٔ از ٌَ ٔ َواحّٔسا َصهَّ اِلَن ىَِيا َلِه یَُبأل اهَّللُ فٔی أَیِّ أَِوز َبِت بٔطٔ اِلُضُنوُو فٔی أَِحَوأل السُّ ٌَّ ًِ َتَظ  یَتٔطٔ َصَلَک اُظ اهَّللُ َصهَّ زُىَِياُظ َوَم

ل، احضک، اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ دبعاہلل نب وعسمد 

 

 ُ ہ

 

ن

یلع نب دمحم، نیسح نب دبعارلنمح ، دبعاہلل نب ریمن، اعمفہی رصنی، 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن انس اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک آپ رفامےت ےھت وج صخش بس رکففں وک وھچڑ رک 

 اکی رکف ےل اگ ینعی آرخت یک رکف وت اہلل اعتیل ایکس داین یک رکفںی اےنپ ذہم ےل ےل اگ افر وج صخش رطح رطح یک داین ےک رکففں ںیم اگل

  اعتیل رپفاہ ہن رکے اگ فہ اچےہ سج رمیض فادی ںیم الہک وہ۔رےہ وت اہلل

ل، احضک، اوسد نب سیدی :  رافی

 

 ُ ہ

 

ن

 یلع نب دمحم، نیسح نب دبعارلنمح ، دبعاہلل نب ریمن، اعمفہی رصنی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿزدہ اک :   ابب

 داین یک رکف رکان شیک ےہ ؟۔

     988    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 نرص بً ًلی جہـیم، ًبساهَّلل بً زاؤز، ًنزاٌ بً زائسہ، ابی خالس واليي، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

یٔمُّ َحسَّ  ـَ ًَلٓٔیٕ اِلَحِض  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َخالٕٔس اِلَوالٔٔييِّ  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َزائَٔسَة  ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ ًُ َزاُوَز  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا 

 ٔ ٌَٔباَزت ٔ ِْ ل ًَ آَزَو َترَفَّ وُل اهَّللُ ُسِبَحاىَطُ یَا ابِ ُ٘ اَل َي َٗ طُ  ٌَ َٓ ِس َر َٗ ًَِلُنُط إَٔلَّ  اَل َوََل أَ َٗ َک ی أَِمََلِ صَُزیَِزَة  َِْٓقَ  َػِسَرَک ُٔىّي َوأَُسسَّ 

َک  َِْٓقَ َّل َوَلِه أَُسسَّ  ِِ ِل َمََلُِت َػِسَرَک ُط ٌَ ِٔ ٌِ َلِه َت ٔ  َوإ

ی، دبعاہلل نب داؤد، رمعاؿ نب زادئہ، ایب اخدل فایبل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوباخدل ےن 

م

 

 ہ ض
چ

رصن نب یلع 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوکس رموفًاع رفاتی ایک ہک اہلل رفامات ےہ اے آدؾ ےک ےٹیب وت اانپ دؽ رھب رک اہک ںیم یہی اتھجمس وہں ہک

رفاتغ ےس ریمی ابعدت رک ںیم ریتادؽ رھبدفں اگ وترگنی ےس افر ریتی یسلفم دفر رک دفں اگ افر ارگ وت ااسی ںیہن رکاگی وت ںیم ریتا 

  دفں اگ افر ریتی یسلفم دفر ںیہن رکفں اگ۔دؽ )داین ےک( ڑیھکبفں ےس رھب

ی، دبعاہلل نب داؤد، رمعاؿ نب زادئہ، ایب اخدل فایبل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
چ

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داین یک اثمؽ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   باب

 داین یک اثمؽ ۔

     989    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً بْش، اسناًيل بً ابی خالس، ٗيص بً ابی حازو، مشتورز :  راوی

 ٔ ثََيا أَب ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِئص بِ َٗ  ًِ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن اََل َحسَّ َٗ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ی َوُمَحنَّ

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٕ َي ُت اِلُنِشَتِورَٔز أََخا بَىٔي ِٓٔضز ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ٔ َحازٔو ىَِيا ف وُل َما َمَثُل السُّ ُ٘ ی َي



 

 

 ٍُ ِلَيِيُوزِ بَٔه َیزِٔج َٓ طُ فٔی اِلَيهِّ  ٌَ ِه إِٔػَب ُٛ ُل أََحُس ٌَ ةٔ إَٔلَّ َمَثُل َما یَِح َ َٔ ِْ  ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، وتسمرد ےس رفاتی ےہ وج ینب رہف ںیم ےس ےھت فہ ےتہک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ رفامےت ےھت داین یک اثمؽ آرخت ےک اقمہلب ںیم ایسی ےہ ےسیج مت ںیم ےس ےھت ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص 

 وکیئ اینپ ایلگن دنمسر ںیم ڈاےل رھپ دےھکی ہک انتک اپین اس یک ایلگن ںیم اتگل ےہ۔

 رددمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، وتسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔

     990    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٘نہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہیحٌٰي بً حٜيه، ابوزاؤز، مشٌوزی، ًنزو بً مزة، ابزاہيه، ًل :  راوی

ًِ إٔبِ  ًَ ًُ ُمزََّة  ِنزُو بِ ًَ وزٔیُّ أَِخبََرنٔی  ٌُ ثََيا اِلَنِش ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَي بِ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ َزاصٔيَه 

َّی اهَّللُ ٍَ الئَّييُّ َػل اَل اِؿَلَح ِيَت آَذىِتَيَ َٗ ُٛ ِّی یَا َرُسوَل اهَّللٔ َلِو  َبٔی َوأُم ِلُت بٔأ ُ٘ َٓ  ٔ ََّز فٔی ٔجِلٔسظ أَث َٓ  ٕ ًَلَی َحٔؼير َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ ا  

 ِ ى َه َما أَىَا َوالسُّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َلِيطٔ َطِيّئا َي٘ٔيَک ٔمِيُط  ًَ ِطَيا َلَک  إٛٔب يَ َٓرَفَ ىَِيا ََکَ ََّنا أَىَا َوالسُّ ا إٔى

َضا َٛ  اِسَتَولَّ َتِحَت َطَحَزةٕ ثُهَّ َراَح َوَتَز

ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، وعسمدی، رمعف نب رمة، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

۔ آپ ےک دبؿ ںیم اس اک اشنؿ ڑپ ایگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وبرےیئ رپ ےٹیل

ہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ اکش آپ مہ وک مکح دےتی وت مہ آپ ےک فاےطس وھچبان رک دےتی افر آپ وک ہی فیلکت ہن 

 ےلت اسہی ےک ےئل ارت ڑپے رھپ وھتڑی دری ںیم فاہں داین ںیم ااسی وہں ےسیج اکی وسار اکی درتخ ےک وہیت۔ آپ ےن رفامای ںیم وت



 

 

 ےس لچ دے۔

 ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، وعسمدی، رمعف نب رمة، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔

     991    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ابزاہيه بً ميذرحزامی، محنسػباح، ابویحٌٰي زَکیا بً ميوور، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ارٕ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًُ َمِيُو  َحسَّ یَّا بِ ثََيا أَبُو َیِحٌَي َزََکٔ الُوا َحسَّ َٗ بَّاُح  ْس الؼَّ ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔیُّ َوُمَحنَّ ثََيا َوإٔبَِزاصٔيُه بِ وٕر َحسَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه بٔٔذی الِ  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ َتٕة َطائَٔلٕة أَبُو َحازٔوٕ  إَٔذا صَُو بَٔظاةٕ َميِّ َٓ ٔة  َٔ ُحَلِي

ًَلَی اهَّللٔ  ٌُ ىَِيا أَصَِو ٔ َللسُّ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َوالَّٔذی َن َٓ ًَلَی َػاحٔبَٔضا  َيّة  ٔ َصيِّ ٌَ َصٔذظ اَل أَتَُزِو َ٘ َٓ ًَلَی َػاحٔبَٔضا َوَلِو بٔزِٔجلَٔضا   ٔ ًِ َصٔذظ  ٔم

ٌُ ًِٔيَس اهَّللٔ  ٔ ىَِيا َتز ّة أَبَّسا کَاىَِت السُّ َِطَ َٗ ا ٔمِيَضا  ّ َٔ وَؿٕة َما َسَقی کَا ٌُ  َجَياَح َب

اشہؾ نب امعر، اربامیہ نب ،رذرزحایم، دمحمابصح، اوبٰییحی زرکای نب وظنمر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 داھکی وت اکی رمدہ رکبی ریپ ااھٹےئ وہےئ ڑپی رفاتی ےہ مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ذفاہفیلحل ںیم آپ ےن

؟یھ۔ آپ ےن رفامای مت ایک ےتھجمس وہ ہی اےنپ امکل ےک زندکی ذلیل ےہ مسق دخا یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اہتبل داین اہلل ےک 

 ےک ابزف ےک ربارب یھب ںیہن زندکی اس رکبی ےس یھب زایدہ ذلیل ےہ اس ےک امکل ےک زندکی افر ارگ داین اہلل ےک زندکی اکی رھچم

 ریتھک وت اہلل اعتیل اس ںیم ےس اکی رطقہ اپین اک اکرف وک ےنیپ ہن د۔ات۔

 اشہؾ نب امعر، اربامیہ نب ،رذرزحایم، دمحمابصح، اوبٰییحی زرکای نب وظنمر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔

     992    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یحٌٰي بً حبيب بً رعبی، حنازبً زیس، محالسبً سٌيسہنسانی، ٗيص بً ابی حازو ہنسانی، مشتورز بً طساز :  راوی

َٗ َحسَّ   ًِ ًَ ٌٔيٕس اِلَضِنَسانٔیِّ  ًٔ َس ًِ ُمَحالٔٔس بِ ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ بٓٔیٕ َحسَّ ًٔ رَعَ ًُ َحبٔئب بِ ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ ثََيا یَِحٌَي بِ ِئص بِ

ٍَ َرُسؤل  ٔب َم ِٛ ِّی َلفٔی الزَّ ٔن اَل إ َٗ ازٕ  ًُ َطسَّ ثََيا اِلُنِشَتِورٔزُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًَلَی َسِدَلٕة اِلَضِنَسانٔیِّ  َه إٔذِ أَتَی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ِوصَ  َ٘ ًِ َصَواىَٔضا أَِل اَل ٗٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ ٔم َٗ ًَلَی أَصِلَٔضا  ٔ َصاىَِت  ٌَ َصٔذظ اَل أَتَُزِو َ٘ َٓ اَل  َٗ  ٕ َوالَّٔذی َمِيبُوَذة َٓ اَل  َٗ اَل  َٗ َنا  َٛ ا أَِو 

 ِ ى ٔ َللسُّ ٔسي بَٔئسظ ِٔ ًَلَی أَصِلَٔضاَن  ٔ ًِ َصٔذظ ًَلَی اهَّللٔ ٔم  ٌُ  َيا أَصَِو

 این، وتسمرد نب دشاد ےس رفاتی ےہ ںیم دنچ 
 
 این، ،سی نب ایب احزؾ ہ

 
ٰییحی نب بیبح نب رعیب، امحدنب زدی، اجمدلنب دیعسہ

رے وج راہ ںیم کنیھپ دای ایگ آپ ےن وسارفں ےک رمہاہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت اےنت ںیم اکی رکبی ےک )رمدہ( ہچب رپ زگ

رفامای د۔ںوھ مت اجےتن وہ ہک ہی ریقح ےہ اےنپ امکل ےک زندکی ؟ ولوگں ےن اہک ےب کش ! بت یہ اوکس کنیھپ دای۔ آپ ےن رفامای مسق 

 اےنپ امکل ےک ایکس سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ اہتبل داین اہلل اعتیل ےک زندکی اس ےس یھب زایدہ ذلیل ےہ انتج ہی ذلیل ےہ

 زندکی۔

 این، وتسمرد نب دشاد :  رافی
 
 این، ،سی نب ایب احزؾ ہ

 
 ٰییحی نب بیبح نب رعیب، امحدنب زدی، اجمدلنب دیعسہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔



 

 

     993    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًلی بً مينوٌ رقی، ابوخليس ًتبہ بً حناز زمظقی، ابً ثوباٌ، ًلاء بً ْقہ، ًبساهَّلل بً ؿنزہ سلویی، ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو ُخَلِيٕس  ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًِ ًَ َة  ًٔ ُْقَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ  ٌَ ًٔ ثَِوبَا ًِ ابِ ًَ َمِظقٔیُّ  ازٕ السِّ ًُ َحنَّ ًُتَِبُة بِ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ثََيا أَبُو صَُزیَِزَة  اَل َحسَّ َٗ لُویٔیِّ  ًٔ َؿِنَزَة الشَّ ىِيَ بِ وُل السُّ ُ٘ وىَْة  َوصَُو َي ٌُ ا َمِل

لِّّنا ٌَ ًَالّٔنا أَِو ُمَت ٌْ َما ٓٔيَضا إَٔلَّ ذَِٔکَ اهَّللٔ َوَما َواََلُظ أَِو  و ٌُ  َمِل

ت ذ  ہبتع نب امحد دیقشم، انب وثابؿ، اطعء نب رقہ، دبعاہلل نب رمضہ ولسیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
ل

 

ح
یلع نب ومیمؿ ریق، اوب

 فآہل فملس ےس ںیم ےن انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ےھت داینوعلمؿ ےہ افر وج رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 ھچک داین ںیم ےہ فہ یھب وعلمؿ ےہ رگم اہلل اعتیل یک اید ںیم افر نج وک اہلل اعتیل دنسپ رکات ےہ افر اعمل افر ملع ےنھکیس فاال۔

ت ذ  ہبتع نب  :  رافی
ل

 

ح
 امحد دیقشم، انب وثابؿ، اطعء نب رقہ، دبعاہلل نب رمضہ ولسیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب ومیمؿ ریق، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔

     994    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانی، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًِ الِ  ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ًُ ًُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ

ًٔ َوَجيَُّة ا ًُ اِلُنِؤٔم ىَِيا ٔسِح ًََلِيطٔ َوَسلََّه السُّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔ َٔ  ِلکَا



 

 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضح

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای داین دیق اخہن ےہ املسمؿ ےئلیک افر تنج ےہ اکرف ےک ےئل ۔

 ٰیل ہنعاوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک اثمؽ ۔

     995    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ یحٌٰي بً حبيب بً رعبی، حنازبً زیس، ليث، محاہس، ابً ًنز :  راوی

 َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ ًُ َزیِٕس  ازُ بِ ثََيا َحنَّ بٓٔیٕ َحسَّ ًٔ رَعَ ًُ َحبٔئب بِ ثََيا یَِحٌَي بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل أََخَذ َرُسوُل اهَّللٔ َػل

 ًِ ُٛ ًَِبَس اهَّللٔ  اَل یَا  َ٘ َٓ ٔف َجَشسٔی  ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه بَٔب ًِ أَصِٔل  ًَ َشَک ٔم ِٔ ًَابٔزُ َسبٔيٕل َوًُسَّ َن ََّک  أَى َٛ یْب أَِو  ََّک ََغٔ أَى َٛ ىَِيا  فٔی السُّ

بُورٔ  ُ٘  اِل

ٰییحی نب بیبح نب رعیب، امحدنب زدی، ثیل، اجمدہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

افر رفامای اے دبعاہلل داین ںیم اس رطح رہ ےسیج اسمرف راتہ ےہ ای ےسیج راہ اتلچ راتہ ےہ افر اےنپ ںیئت  ریمے مسج ںیم ےس وکیئ وضع اھتام

 ربق فاولں ںیم ےس امشر رک۔

 ٰییحی نب بیبح نب رعیب، امحدنب زدی، ثیل، اجمدہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔

     996    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ریص خوَلنی، حرضت مٌاذ بً جبل ہظاو بً ًنار، سویس بً ًبسالٌزیز، زیس بً واٗس، برس بً ًبيساهَّلل ، ابی از :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًٔ ًُبَِيسٔ  ًِ برُِسٔ بِ ًَ ًٔ َوإٗٔس  ًِ َزیِٔس بِ ًَ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ثََيا ُسَویُِس بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔی إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیِّ َحسَّ ًَ  اهَّللٔ 

اَل  َٗ اَل  َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًِ ُم اَل َرُجْل  ًَ َٗ ُِٗلُت بَلَی  ًِ ُملُؤک اِلَحيَّةٔ  ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَََل أُِخبٔرَُک  َّی اهَّللُ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًَلَی اهَّللٔ َْلَبَزَّظُ  َشَه  ِٗ ًٔ ََل یُِؤبَطُ َلُط َلِو أَ ْٕ ذُو كِٔنَزیِ ٌٔ ـِ ْٕ ُمِشَت ٌٔي  َؿ

، رسب نب دیبع اہلل ، ایب ادرسی وخالین، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشہؾ نب امعر، وسدی نب دبعازعلسی، زدی نب فادق

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک ںیم ھجت ےس ایبؿ ہن رکفں تنج اک ابداشہ وکؿ ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک یج 

اوکس مک وقت ںیھجمس افر فہ رپاےن ڑپکے ےنہپ وہےئ وہ فہ ارگ مسق  اہں ایبؿ رفامےیئ۔ آپ ےن رفامای وج صخش زمکفر انوتاں وہ ولگ

 اھکےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک رھبفےس رپ وت اہلل احبسہن فاعتیل اوکس اچس رکے اگ۔

ٰیل اشہؾ نب امعر، وسدی نب دبعازعلسی، زدی نب فادق، رسب نب دیبعاہلل ، ایب ادرسی وخالین، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعت :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔

     997    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ٌبسبً خالس، حرضت حارثہ بً وہبمحنسبً بظار، ًبسالزحنً بً مہسی، سٔياٌ، م :  راوی

 ٔ ًٔ َخال َبٔس بِ ٌِ ًِ َم ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ َمِضٔسٓیٕ َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ ُت َحارٔثََة بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٕس 

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ئُُِٜه بٔأَصِٔل اليَّارٔ  َوصِٕب  ٕٕ أَََل أُىَبِّ ٌِّ ـَ ٕٕ ُمَت ٌٔي ئُُِٜه بٔأَصِٔل اِلَحئَّة کُلُّ َؿ أَََل أُىَبِّ

 ٕ إي ُمِشَتِٜبٔر  کُلُّ ًُُتٓلٕ َجوَّ

دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دبعمنب اخدل، رضحت احرہث نب فبہ ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفامای ایک ںیم ھجت وک ہن التبؤں تنج ےک ولگ وکؿ ںیہ رہ اکی فیعض انوتاں سج وک ولگ زمکفر اجںین ایک ںیم مت وک ہن التبؤں دفزخ  ےن

 ےک ولگ رہ اکی تخس زماج تہب رفہیپ وجڑےن فاال افر اڑک فاال۔

 دمحمنب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دبعمنب اخدل، رضحت احرہث نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔

     998    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ابزاہيه بً مزہ، ایوب بً سلامیٌ، حرضت ابوامامہ رضي محنس بً یحٌٰي، ًنزو بً ابی سلنہ، ػسٗہ بً ًبساهَّلل :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ َة بِ َٗ ًِ َػَس ًَ ًُ أَبٔی َسَلَنَة  ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًٔ ُسَلامِیَ ًِ أَیُّوَب بِ ًَ ًٔ ُمزََّة  بِ

ًِ أَبٔی أَُماَمةَ  ٔ ذُو حَ  ًَ ُٕ اِلَحاذ ٔٔي ًْ َخ ٌَّ أََُِبَم اليَّأض ًِٔيسٔی ُمِؤٔم ٔ اَل إ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًِ ٓىٕ ٔم

لَّ تُ  َٗ ًَحَٔلِت َمئيَُّتُط َو َلِيطٔ  ًَ ا َوَػبََر  ّٓ ا َٔ َٛ ُط  ُٗ ٌَ رِٔز َُأمْف فٔی اليَّأض ََل یُِؤبَُط َلُط کَا لَِّت بََواٛٔيطٔ َػََلةٕ  َٗ  َزاثُُط َو

 دمحم نب ٰییحی، رمعف نب ایب ہملس، دصہق نب دبع اہلل، اربامیہ نب رمہ، اویب نب امیلسؿ، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی



 

 

نم ےہ وج اکلہ ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس زایدہ سج رپ ولوگں وک رکش رکان اچےئہ ریمے زندکی فہ وم

اکلھپ افر امنر ںیم اس وک راتح یتلم وہ وپدیشہ وہ ولوگں ںیم افر ولگ اس یک رپفاہ ہن رکےت وہں اس اک رزؼ لکشمب زدنیگ رسب رکےن 

 ےک اطمقب وہ۔ اس یک ومت دلجی فاعق وہ اجےئ ااکس امؽ فراتث مک وہ افر اس رپ رفےن فاےل وھتڑے وہں۔

 نب ایب ہملس، دصہق نب دبعاہلل، اربامیہ نب رمہ، اویب نب امیلسؿ، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ٰییحی، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔

     999    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٛثير بً ًبيساهَّلل حنصي، ایوب بً سویس، اسامہ بً زیس، ًبساهَّلل بً حرضت ابوامامہ حارثی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ َزیِٕس  ًِ أَُساَمَة بِ ًَ ًُ ُسَویِٕس  ثََيا أَیُّوُب بِ ًُ ًُبَِيٕس اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی أَُماَمَة اِلَحارٔثٔیِّ  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ

َظ  َ٘ اَل اِلَبَذاَذةُ اِل َٗ  ٌٔ ًِ اِْلٔیَنا َه اِلَبَذاَذةُ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َٕ أَبٔيطٔ  ظُّ َ٘ ىٔي التَّ ٌِ ُة َي َٓ  ا

نب زدی، دبعاہلل نب رضحت اوباامہم احریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ریثک نب دیبع اہلل یصمح، اویب نب وسدی، ااسہم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای شباذت )اسدیگ( اامیؿ ںیم دالخ ےہ ۔

  اعتٰیل ہنعریثک نب دیبعاہلل یصمح، اویب نب وسدی، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب رضحت اوباامہم احریث ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 سج وک ولگ مک تیثیح اجںین ۔



 

 

     1000    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ه، طہز بً حوطب، حرضت اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہسویس بً سٌيس، یحٌٰي بً سليه، ابً خيث :  راوی

ًِ أَِسَناَئ  ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ ًِ َطِضز ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ًِ ابِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثََيا َیِحٌَي بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ِت َحسَّ ٌَ ََّضا َسنٔ  بِٔئت یَزٔیَس أَى

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَ إٔذَا ُرؤُ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِه الَّٔذی ُٛ اَل خَٔياُر َٗ الُوا بَلَی یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ِه  ُٛ ئُُِٜه بٔدَٔيارٔ وُل أَََل أُىَبِّ ُ٘ َه َي ا ذَُٔکَ َوَسلَّ

َّ َوَجلَّ  ًَز  اهَّللُ 

ےہ اوہنں ےن  وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، انب مثیخ، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ رفامےت ےھت ایک ںیم مت ںیم ےس ایبؿ ہن رکفں اؿ ولوگں اک احؽ وج اہلل ےک رتہب دنبے 

ںیہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل ایبؿ رفامےیئ۔ آپ ےن رفامای رتہب مت ںیم فہ ولگ ںیہ ہک اوکن بج وکیئ دےھکی وت اہلل 

 اید آےئ۔ یک

 وسدی نب دیعس، ٰییحی نب میلس، انب مثیخ، رہش نب وحبش، رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریقف یک تلیضف ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقف یک تلیضف ۔

     1001    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، سہل بً سٌس ساًسی، ًلی :  راوی

سٕ  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ ثَىٔي أَبٔی  ٕ َحسَّ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  بَّاحٔ َحسَّ ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَلَی  الشَّ َحسَّ اَل َمزَّ  َٗ أًٔسیِّ 

 ٌَ ولُو ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َما َت ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ َه َرُجْل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  الُوا َرأِیََک فٔی صََذا َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ فٔی َصَذا الزَُّجٔل 



 

 

 ٌِ ٔ یٌّ إ ٖٔ اليَّأض صََذا رَحٔ ًِ أَِشَ وُل َصَذا ٔم ُ٘ ََٜت َن َش َٓ ِولٔطٔ  َ٘ ٔ ٍَ ل ٌِ يُِشَن اَل أَ َٗ  ٌِ ٔ ٍَ َوإ َّٔ ٌِ ُيَظ ٍَ أَ َٔ ٌِ َط ٔ َب َوإ ٌِ یَُدلَّ َخَلَب أَ

َلِيطٔ َوَسلََّه َما تَ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ  ُ ََ َلِيطٔ َوَسلََّه َوَمزَّ َرُجْل آ ًَ َّی اهَّللُ  ولُ الئَّييُّ َػل ُ٘ الُوا َن َٗ ٌَ فٔی َصَذا  ولُو َواهَّللٔ یَا  ُ٘

 ٌِ ٔ ٍِ َوإ َّٔ ٍَ ََل ُيَظ َٔ ٌِ َط ٔ َِٜح َوإ ٌِ َخَلَب َلِه یُِي ٔ یٌّ إ أئ اِلُنِشلٔنٔيَن صََذا رَحٔ َُْٓقَ  ًِ اَل َرُسوَل اهَّللٔ صََذا ٔم َ٘ َٓ ِولٔطٔ  َ٘ ٔ ٍِ ل اَل ََل ُيِشَن َٗ  

 َ ًِ ٔمِلٔئ اِْل ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلَضَذا َخيِْر ٔم َّی اهَّللُ   ِرٔق ٔمِثَل َصَذاالئَّييُّ َػل

دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، لہس نب دعس اسدعی، یلع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک اسےنم ےس زگرا آپ ےن رفامای مت اس صخش ےک ابرے ںیم ایک ےتہک وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک آپ یک راےئ وہ فیہ مہ یھب ےتہک 

 ںیہ ہک ہی صخش ارشاػ ںیم ےس ےہ۔ ارگ ہی ںیہک اکنح اک ایپؾ ےجیھب وت ولگ اس وک وبقؽ رکںی ےگ افر ارگ یسک یک ںیہ مہ وت ےتھجمس

افسرش رکے وت ولگ ایکس افسرش وک امؿ ںیل ےگ افر ارگ وکیئ ابت ےہک وت ولگ اس وک وتہج ےس ںینس ےگ ہی نس رک آپ اخومش رےہ 

ای اےکس ابرے ںیم مت ایک ےتہک وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! دخبا ہی وت املسمونں ےک رھپ اکی دفرسا صخش زگرا آپ ےن رفام

رقفاء ںیم ےس ےہ ہی اچیبرہ ارگ ںیہک اکنح اک ایپؾ ےجیھب وت ولگ اس وک وبقؽ ہن رکںی ےگ افر ارگ افسرش رکے وت ایکس افسرش ہن ںینس 

 ےگ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی صخش رتہب ےہ ےلہپ صخش ےس ےگ افر ارگ وکیئ ابت ےہک وت ولگ ایکس ابت ہن ںینس

 داین رھب ےک ولوگں ےس۔

 دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، لہس نب دعس اسدعی، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقف یک تلیضف ۔

     1002    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبيساهَّلل بً یوسٕ جبيری، حناز بً ًيسٰي، موسٰي بً ًبيسہ، ٗاسه بً مہزاٌ، حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ



 

 

َٕ الِ  ًُ یُوُس ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ  ٌَ ًُ ٔمِضَزا أسُه بِ َ٘ ًُ ًُبَِيَسَة أَِخبََرنٔی اِل ثََيا ُموَسي بِ ًُ ًٔيَسي َحسَّ ازُ بِ ثََيا َحنَّ حَُبيِرٔیُّ َحسَّ

ًَِبَسُظ اِلُنِؤمٔ  ٌَّ اهَّللَ یُٔحبُّ  ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ حَُؼيِٕن  ٌَ بِ ٔ ًِٔنَزا ٘ َٔ ٌَٔيالٔ ًَ اِل َٕ أَبَا اِل ِّٔ ٌَ  يَر اِلُنَت

دیبع اہلل نب ویفس ریبجی، امحد نب ٰیسیع، ومٰیس نب دیبعہ، اقمس نب رہماؿ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

وہ رک وساؽ ےس ابز  ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اہلل اعتیل دفتس راتھک ےہ اتحمج ومنم وک وج ایعؽ دار

راتہ ےہ )افر رقف افر افہق رپ ربص رکات ےہ ارثک الہ اہلل ےسی یہ ولگ وہےت ںیہ ہن کیھب امےنگن فاولں ںیم ایعدلاری ےک اسھت مک 

 اعمیش افر رھپ انقتع افر ربص یہ تلیضف ایک مک ےہ۔

  رہماؿ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب ویفس ریبجی، امحد نب ٰیسیع، ومٰیس نب دیبعہ، اقمس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریقففں اکرمہبت ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں اکرمہبت ۔

     1003    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  ویرا

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َرُسوُل ًَ

ٕٔ َیِووٕ  ِبَل اِْلَُِئَيأئ بٔئِؼ َٗ َة  اُئ اِلُنِؤٔمئيَن اِلَحيَّ َُْٓقَ َه یَِسُخُل  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٕ اهَّللٔ َػل ًَاو  َخِنٔص ٔمائَةٔ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 فآہل فملس ےن رفامای املسمونں ںیم وج ریقف ںیہ فہ امؽ دارفں ےس آداھ دؿ ےلہپ تنج ںیم اجںیئ ےگ افر آداھ دؿ اپچن وس ربس اک ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں اکرمہبت ۔

     1004    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًليہ ًوفی، حرضت ابوسٌيس خسری  ابوبرک بً ابی طيبہ، برک بً ًبسالزحنً، ًيسٰي بً مدتار، محنس بً ابی ليلٰی، :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ًُ اِلُنِدَتارٔ  ثََيا ًٔيَسي بِ ًٔ َحسَّ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا برَِکُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َة َحسَّ ًَٔليَّ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  سٔ بِ  ُمَحنَّ

ٌٔيٕس الِ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ ٌَ اِلَحيَّةَ اِل ًَ یَِسُخلُو اَئ اِلُنَضأجزٔی َُْٓقَ  ٌَّ ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ِبَل  ُدِسرٔیِّ  َٗ

َسارٔ َخِنٔص ٔمائَٔة َسَيةٕ  ِ٘  أَُِئَيائٔضِٔه بٔنٔ

 ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل، 

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ ریقف ای اہمرج ریقف امؽ دارفں ےس اپچن وس ربس ےلہپ تنج ںیم اجںیئ 

 ےگ۔

  ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں اکرمہبت ۔



 

 

     1005    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يؼور، ابوُشاٌ بہلول، موسٰي بً ًبيسہ، ًبساهَّلل بً زیيار، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی اسحٙ بً م :  راوی

 ًيہ

ًَِبٔس اهَّللٔ  ًِ ًَ ًُ ًُبَِيَسَة  ثََيا ُموَسي بِ ٌَ بَِضلُوْل َحسَّ ا ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا أَبُو َُشَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًٔ ًَُنزَ بِ

ًَلَ  َل اهَّللُ بٔطٔ  َـّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه َما  ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ إ اُئ اِلُنَضأجزٔی َُْٓقَ اَل اِطَتکَی  َْشَ َٗ ٌِ اَل یَا َم َ٘ َٓ ِيضِٔه أَُِئَيائَُضِه 

 ٌَ اَئ اِلُنِؤٔمئيَن یَِسُخلُو ٌَّ َُْٓقَ ِه أَ ُٛ ُ أئ أَََل أَُبْشِّ َُْٔقَ ٕ ثُهَّ َتََل ُموَسي  اِل ًَاو ٕ َخِنٔص ٔمائَةٔ  ٕٔ َیِوو ِبَل أَُِئَيائٔضِٔه بٔئِؼ َٗ اِلَحيََّة 

 ٌَ و سُّ ٌُ ا َت ٕٔ َسَيٕة ٔمنَّ أَِل َٛ ٌَّ َیِوّما ًِٔيَس َربَِّک  ٔ َیَة َوإ ِْ ٔ ا  َصٔذظ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  ااحسؼ نب وصنمر، اوباسغؿ ولہبؽ، ومٰیس نب دیبعہ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع

اہمرجنی ںیم وج ولگ ریقف ےھت اوہنں ےن اکشتی یک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک اہلل اعتیل ےن امدلار اہمرجنی وک اؿ 

ےس آداھ ےک افرپ تلیضف دی ےہ آپ ےن رفامای اے رقفاء ےک رگفہ! ںیم مت وک وخش ربخی د۔ات وہں ہک رقفاء ومنینم امؽ دارفں 
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 ٰیل ہنعا،قح نب وصنمر، اوباسغؿ ولہبؽ، ومٰیس نب دیبعہ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریقففں ےک اسھت ےنھٹیب یک تلیضف ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں ےک اسھت ےنھٹیب یک تلیضف ۔

     1006    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بساهَّلل بً سٌيس ٛيسی، اسناًيل بً ابزاہيه تيیم، ابویحٌٰي، ابزاہيه ابواسحٙ مدزومی، م٘بری، حرضت ابوہزیزہ ً :  راوی



 

 

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

َِّيیٔمُّ أَبُو َیِحٌَي َحسَّ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه الت ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ِٜٔئسیُّ َحسَّ ٌٔيٕس اِل ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  َٙ اِلَنِدزُومٔیُّ ثََيا إٔبِ َحسَّ َزاصٔيُه أَبُو إِٔسَح

ًُ أَبٔی كَالٕٔب یُٔحبُّ اِلَنَشاٛٔيَن َوَیِحلُٔص إَٔلِيضِٔه  رَفُ بِ ٌِ ٌَ َج اَل کَا َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن ًَ  ٌَ ثُوىَُط َوکَا ثُُضِه َویَُحسِّ َویَُحسِّ

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   یَِٜئيطٔ أَبَا اِلَنَشاٛٔئن  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ےس دبع اہلل نب دیعس دنکی، اامسلیع نب اربامیہ یمیت، اوبٰییحی، اربامیہ اوب ااحسؼ زخمفیم، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

آرضحنت رفاتی ےہ رضحت رفعج نب ایب اطبل ریقففں ےس تبحم رکےت ےھت اؿ ےک اپس اھٹیب رکےت اؿ ےس ابںیت رکےت افر 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفعج یک ہی د تی ریھک ؟یھ اوبااسملنیک ینعی ونیکسمں ےک ابپ۔

دبعاہلل نب دیعس دنکی، اامسلیع نب اربامیہ یمیت، اوبٰییحی، اربامیہ اوبا،قح زخمفیم، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں ےک اسھت ےنھٹیب یک تلیضف ۔

     1007    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لاء، حرضت ابوسٌيس خسری ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً سٌيس، ابوخالس احنز، یزیس بً سياٌ، ابی مبارک، ً :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ یَ  ًَ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی اِلُنَباَرٔک  ًَ  ٌٕ ًٔ ٔسَيا زٔیَس بِ

ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ًَائٔطٔ ًََلإئ  وُل فٔی زُ ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ إٔن َٓ اَل أَحٔبُّوا اِلَنَشاٛٔيَن  َٗ

نٔی فٔی ُزِمَزةٔ اِلَنَشاٛٔئن  ٜٔيّيا َواِحُْشِ ٜٔيّيا َوأَٔمِتىٔي ٔمِش  اللَُّضهَّ أَِحئىٔي ٔمِش



 

 

دل ارمح، سیدی نب انسؿ، ایب کرارک، اطعء، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخ

رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک ونیکسمں ےس تبحم روھک اس ےئل ہک ںیم ےن ہچنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل 

 الچ نیکسم افر ریما رشح رک ونیکسمں ںیم۔ہیلع فآہل فملس اینپ داع ںیم رفامےت ےھت ای اہلل ! ھجم وک 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل ارمح، سیدی نب انسؿ، ایب کرارک، اطعء، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں ےک اسھت ےنھٹیب یک تلیضف ۔

     1008    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنس بً محنس بً یحٌٰي بً سٌيس ٗلاٌ، ًنزو بً محنس ًي٘زی، اسبان بً نرص، سٌس، ابی سٌس اززی، ابوٛيوز،  :  راوی

 خباب

ًُ ُمحَ  ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َنرِصٕ َحسَّ ثََيا أَِسَباُن بِ زٔیُّ َحسَّ َ٘ ِي ٌَ ٕس اِل ًُ ُمَحنَّ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  ٌُ َحسَّ ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًٔ َس ًٔ َیِحٌَي بِ سٔ بِ ًِ  نَّ ًَ

 َ ای ٌَ ِولٔطٔ َت َٗ ًِ َخبَّإب فٔی  ًَ  ٔ َٜيُوز ًِ أَبٔی اِل ًَ  ٔ ارَٔئ اِْلَِزز َٗ  ٌَ ٕس اِْلَِززٔیِّ َوکَا ٌِ ًِ أَبٔی َس ًَ یِّ  سِّ ٌَ َربَُّضِه الشُّ ًَ یَِسًُو ِز الَّٔذی ی َوََل َتَِطُ

نٔيیٔمُّ َوًُ  ًُ َحابٕٔص التَّ َُ بِ اَل َجاَئ اِْلَِْقَ َٗ الٔنٔيَن  ًِ الوَّ ٌَ ٔم َتُٜو َٓ ِولٔطٔ  َٗ ٔیَی  ٔشيِّ إ ٌَ ٔ َواِل َساة َِ زَارٔیُّ بٔاِل َٔ ًٕ اِل ًُ حِٔؼ َيِيَيُة بِ

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  َوَجَسا َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٓ  ًِ أئ ٔم َٔ ٌَ ُـّ ًِ ال أًّسا فٔی ىَإض ٔم َٗ إر َوَخبَّإب  ًَنَّ ٍَ ُػَضِيٕب َوبََٔلٕل َو َوَسلََّه َم

َدَلِوا بٔطٔ  َٓ أََتِوُظ  َٓ وصُِه  َه َحَْقُ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا َرأَِوصُِه َحِوَل الئَّييِّ َػل ََٓلنَّ ٌِ تَ اِلُنِؤٔمئيَن  َّا ىُزٔیُس أَ الُوا إٔى َٗ َل َلَيا ٔمِيَک َو ٌَ ِح

َزُب َم  ٌَ ٌِ َتَزاىَا اِل َيِشَتِحٌٔي أَ َٓ زَٔب َتأِتٔيَک  ٌَ ُٓوَز اِل ٌَّ ُو ٔ إ َٓ َلَيا  ـِ َٓ زَُب  ٌَ ُٖ َلَيا بٔطٔ اِل ٔ ز ٌِ ًُ َمِحلّٔشا َت إَٔذا ىَِح َٓ ًِبُسٔ  َ ٔ اِْل ٍَ صَٔذظ

ُضِه  ٌَ ِس َم ٌُ ِٗ ا َٓ َُِيا  َ ََ  ًُ إَٔذا ىَِح َٓ ِيَک  ًَ أَِٗٔنُضِه  َٓ ًَا  ٔجئَِياَک  َس َٓ اَل  َٗ ًََلِيَک َٛٔتابّا  ُتِب َلَيا  ِٛ ا َٓ الُوا  َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ ٌِ ٔطئَِت  ٔ إ

اَل َوََل  َ٘ َٓ ََلو  َلِيطٔ الشَّ ًَ ََٓيزََل ٔجبَِرائٔيُل  وْز فٔی ىَاحَٔيٕة  ٌُ ُٗ  ًُ ًَلٔيًّا لَٔيُِٜتَب َوىَِح ًَا  ٕة َوَز َٔ ٌَ َربَُّضِه  بَٔؼٔحي ًَ یَِسًُو ِز الَّٔذی َتَِطُ



 

 

َس  َِ َٓ بٔاِل ًِ َطِيٕئ  َلِيضِٔه ٔم ًَ ًِ حَٔشابَٔک  ًِ َطِيٕئ َوَما ٔم ًِ حَٔشابٔضِٔه ٔم َلِيَک ٔم ًَ ٌَ َوِجَضُط َما  ٔشيِّ یُزٔیُسو ٌَ ٔ َواِل َزصُِه اة َتَِطُ

َٓتَيَّ  َذلَٔک  َٛ اَل َو َ٘ َٓ  ًٕ ًَ حِٔؼ ًَ َحابٕٔص َوًَُيِيَيَة بِ ََ بِ الٔنٔيَن ثُهَّ َذََکَ اِْلَِْقَ ًِ الوَّ ٌَ ٔم َتُٜو ولُوا أََصُؤََلٔئ َٓ ُ٘ ٕف لَٔي ٌِ ُضِه بَٔب ـَ ٌِ ا َب

ًَ یُؤِ  اَل َوإَٔذا َجائََک الَّٔذی َٗ ًَ ثُهَّ  ی أَکٔ ًَِلَه بٔالظَّ َ ًِ بَِيئَيا أََلِيَص اهَّللُ بٔأ َلِيضِٔه ٔم ًَ ًَّ اهَّللُ  َلِيُِٜه َم ًَ ِل َسََلْو  ُ٘ َٓ ٌَ بٔآَیاتَٔيا  ٔميُو

ٔشطٔ الزَّحِ  ِٔ ًَلَی َن ُِه  َتَب َربُّٜ ًََلِيطٔ َوَس َٛ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل بَتٔطٔ َوکَا ِٛ ًَلَی ُر بََيا  َٛ َيا ُر ٌِ َّي َوَؿ ََٓسىَِوىَا ٔمِيُط َحً اَل  َٗ َه َنَة  لَّ

ًَ یَِسًُ  ٍَ الَّٔذی َشَک َم ِٔ أَىِزََل اهَّللُ َواِػبٔرِ َن َٓ َيا  َٛ اَو َوَتَز َٗ وَو  ُ٘ ٌِ َي َ إَٔذا أََراَز أ َٓ َيا  ٌَ ٔشيِّ َیِحلُٔص َم ٌَ ٔ َواِل َساة َِ ٌَ َربَُّضِه بٔاِل و

ىَِيا َوََل  ٔ السُّ َٖ تُزٔیُس زٔیَيَة اِلَحَياة ا ِيُضِه َوََل تَُحالِٔص اِْلَِشَ ًَ ًَِيَياَک  ُس  ٌِ ٌَ َوِجَضُط َوََل َت ًِ یُزٔیُسو ًَ ِلَبُط  َٗ ِلَيا  َٔ ًِ أَُِ ٍِ َم تُٔل

 ٍَ َب ََ َواتَّ ىٔي ًَُيِيَيَة َواِْلَِْقَ ٌِ ىَا َي َب َلُضِه َمَثَل  ذَِٔکٔ َٔ ثُهَّ رَضَ اَل أَِمزُ ًَُيِيَيَة َواِْلَِْقَ َٗ اَل َصََلکّا  َٗ ُكّا  َُ ٌَ أَِمزُُظ  َصَواُظ َوکَا

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييِّ َػل ُس َم ٌُ ِ٘ َُٜٓيَّا َن اَل َخبَّاْب  َٗ ىَِيا  ِِ الزَُّجَلئِن َوَمَثَل اِلَحَياةٔ السُّ إَٔذا بََل َٓ وُو َه  ُ٘ ًََة الًَّٔي َي ا َيا الشَّ

وَو  ُ٘ َّي َي َياُظ َحً ِٛ ُِٗنَيا َوَتَز  ٓٔيَضا 
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اید رکےت ںیہ اےنپ اپس ےس اوہنں ےن اہک ہک ارقع نب احصب یمیمت افر ہنییع نب نصح زفاری آےئ داھکی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع 
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 ے رھپ بج مہ افرغ  د ںیھک مہ وک اؿ الغومں ےک اسھت اھٹیب وہا۔ وت بج مہ آپ ےک اپس آںیئ آپ اؿ وک اےنپ اپس
ن

ے

ن
 
ج
کب 

ےس ااھٹ دای 

وہ رک ےلچ اجںیئ وت آپ اک ارگ یج اچےہ اؿ ےک اسھت ےئھٹیب۔ آپ ےن رفامای اہں ہی وہاتکس ےہ اوہنں ےن اہک آپ اکی رحتری اس ومضمؿ 

 ے آپ ےن اکذغ وگنماای افر ہچنب یلع رمیضت وک ےنھکل ےک ےئل البای۔ ابخب ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ ا
ن

ے

ن
 
ج
ن 

کی وکےن ںیم )اخومش( یک ھکل د

 
َ

 

 ِ ِ 

 

َ
 اّل
ْ
د
ُ
 ْ

َ

 

أ ت
َ
ل
َ
ےھٹیب ےھت ہک وج رمیض اہلل افر اےکس روسؽ یک۔ اےنت ںیم رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ارتے افر ہی آتی الےئ )ف

( ینعی تم اہکن اےنپ اپ
َ

 

ن
 
ِِمن
ل

أ
َ
ّ

 

و َؿ نِمْ اظ
ُک َ

 

ت
َ ف

ِة 
ِ ْل
 
َ

 

 ف
َ
 ِإَل
ِ
ّ
ی 
ِ

 

ْعَس
ل

ا
َ
اِة ف َذ َ

 

ألْغ
ِ
ْم ن 
ُ
ه
َ
ّ
ن 

َ
ُع َؿ ر
ْ
 
َ
س ےس اؿ ولوگں وک وج اہلل یک اید رکےت ںیہ حبص افر ب 

اشؾ فہ اہلل یک راض دنمی ےک اطبل ںیہ ریتے افرپ اؿ اک اسحب ھچک ہن وہاگ افر ریتا اؿ رپ ھچک ہن وہاگ ارگ وت اؿ وک اہکن دے وت وت 



 

 

أِئ اظوملں ںیم ےس وہ اجےئ اگ۔ رھپ اہلل اعتیل ےن ارقع نب احصب افر ہنییع اک ذرک ایک وت رفام
َ
ل ُ 

ے

َه
َ
 ا أ
ُ
و ل
ُق
َ
لِن 
 ٍ

 

ض
ْ
ع
َ
ن 
ِ
ن 

ْم 
ُ
ه
َ

 

ض
ْ
ُ َع

أ 
َ
ّ

 

َ

 

َ

 

کِلَ َ َ 

 

َ
ذ
َ
ای ف

َ
ْ
 

ے

 ي ُ
َ

 

 ِ ِ 

 

َ
 اّل
َ َ

ے

أي
َ
ِإَذا ج 
َ
 رھپ رفامای ف
َ

 

 ِ اأرِکِ
َ
ّ

 

ُ
ل
أ
ِ
َ ن 

َ
ْ
ْأَِ
ِ
ُ ن 
َ
َ الِلّ
ْ
 َ

َل
َ
اأ أ َ

 

ِت

 

ن
ْ
ت 
َ
ن 
ْم نِْم 
ِ
ه ْ
لَب 
َ
ع

 ُ
َ
 الِلّ
َ
 نَمّ

ْ

ُ ُ
ّ
 
ّب
َ
 ر
َ
 َ

 

َ
ْم ک

ُِ
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

أٌؾ  ْل َْسَ
ُق
َ ف
أ 
َ

 

ِ

 

أب
َ
ٓأن 
ِ
ُ َؿ ن 

 

ِ

ِة م ُِ
َفْ

 

ُ 

َ
َ
ع

( ابخب ےن اہک ہی بج آںیتی ارتںی وت مہ رھپ آپ ےس زندکی وہےئگ اہیں کت ہک مہ ےن اانپ انٹھگ آپ ےک ےنٹھگ رپ رھک دای افر َ
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ینعی تم اہک امؿ اؿ ولوگں اک نج ےک دؽ مہ ےن اغلف رک دےیئ اینپ اید ےس۔ ابخب ےن اہک رھپ وت ہی احؽ وہایگ ہک مہ ربارب آرضحنت 

  وخد اھٹ اجےت افر آپ وک وھچڑ دےتی اےنھٹ ےک ےئل۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھٹیب رےتہ بج آپ ےک اےنھٹ اک فتق آات وت مہ
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 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ریقففں ےک اسھت ےنھٹیب یک تلیضف ۔

     1009    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یحٌٰي بً حٜيه، ابوزاؤز، ٗيص بً ربيٍ، م٘ساو بً شیح، حرضت سٌس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو َزاُوَز حَ  ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا یَِحٌَي بِ اَل ىَزََلِت َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ًِ َس ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ یِٕح  ًٔ ُشَ َساؤ بِ ِ٘ ًِ اِلنٔ ًَ  ٍٔ ًُ الزَّبٔي ِيُص بِ َٗ ثََيا  سَّ

یِ  اَلِت ُْقَ َٗ اَل  َٗ ٔ َوبََٔلٕل  َساز ِ٘ إر َواِلنٔ ًَنَّ وزٕ َوُػَضِيٕب َو ٌُ ًٔ َمِش ٕة فٔیَّ َوفٔی ابِ یَُة ٓٔيَيا ٔستَّ ِْ ٔ ا َّ َصٔذظ ًََلِيطٔ ْع لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل ی اهَّللُ 

َّی ِلَب َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ ََٓسَخَل  اَل  َٗ ًَِيَک  ِزصُِه  َٓاَِرُ ا َلُضِه  ًّ ٌَ أَِتَبا ٌِ ىَُٜو َّا ََل ىَزَِضي أَ َه إٔى ًِ َذلَٔک َما  َوَسلَّ َه ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ اهَّللُ 

زَّ َوَجلَّ َوََل  ًَ أَىِزََل اهَّللُ  َٓ ٌِ یَِسُخَل  یَةَ َطاَئ اهَّللُ أَ ِْ ٌَ َوِجَضُط ا ٔشيِّ یُزٔیُسو ٌَ َساةٔ َواِل َِ ٌَ َربَُّضِه بٔاِل ًَ یَِسًُو ِز الَّٔذی  َتَِطُ

ٰییحی نب میکح، اوبداؤد، ،سی نب رعیب، دقماؾ نب رشحی، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہی آتی مہ  ھ آدویمں ےک 
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 ؿوج تہب امدلار ںیہ ااکن ایب

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1010    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوَکیب، برک بً ًبسالزحنً ًيسٰي بً مدتار، محنس بً ابی ليلٰی، ًليہ ًوفی، حرضت  :  راوی

 ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَيَ  ًُ اَحسَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ثََيا برَِکُ بِ اََل َحسَّ َٗ یِٕب  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو َُکَ ًٔ أَبٔی ا أَبُو برَِکٔ بِ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ِلُنِدَتارٔ 

 َّ ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ َة اِل ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ اَل َلِيلَی  َٗ  ًِ ًَ إَٔلَّ َم اَل َویِْل لِٔلُنِٜثٔرٔی َٗ َُّط  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَى ی اهَّللُ 

ًِ َوَرائٔطٔ  أمطٔ َؤم ُٗسَّ  ًِ ًِ ٔطَنالٔطٔ َؤم ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ًَ  ٍْ ََٜذا َوَصََٜذا َوَصََٜذا َوَصََٜذا أَِربَ  بٔاِلَنأل َص

ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رخایب ےہ تہب امؽ فاولں یک )ویکہکن ارثک اےسی امؽ دار دخا ےس اغلف وہ اجےت 

ر اس رطػ افر اس رطػ آپ ےن اچرفں رطػ ااشرہ ایک داںیئ افر ابںیئ ںیہ رگم وج وکیئ امؽ وک ایکس رطػ اٹلدے افر اس رطػ اف

 افر آےگ افر ےھچیپ۔



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1011    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًباض بً ًبسالٌويه ًيبری، نرض بً محنس، ًرکمہ بً ًنار، ابوزميل، سناک، مالک بً مزث ہيىي، حرضت :  راوی

 ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ِيبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ٔوئه اِل ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ثَىٔي أَبُو ُزَمِيٕل صَُو َحسَّ إر َحسَّ نَّ

ًِ أَبٔی ذَٓرٕ  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َمزِثَٕس  ًِ َمالٔٔک بِ ًَ ٌَ یَِوَو ٔسَناْک  لُو َٔ ٌَ صُِه اِْلَِس ثَرُو ِٛ َ َلِيطٔ َوَسلََّه اِْل ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ًِ كَيِّٕب  َشَبطُ ٔم َٛ ََٜذا َو ََٜذا َوَص اَل بٔاِلَنأل َص َٗ  ًِ  اِلَ٘ٔياَمةٔ إَٔلَّ َم

ی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، رضن نب دمحم، رکعہم نب امعر، اوبزلیم، امسک، 

 

ب

 

ہ ن

امکل نب رمث 

ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج ولگ تہب امدلار ںیہ ا یہ اک درہج ایقتم ےک دؿ بس ےس تسپ وہاگ 

 رگم وج وکیئ امؽ اس رطػ افر اس رطػ اٹلےئ افر الحؽ رطےقی ےس امکےئ۔

ی، رضحت اوبذر ریض اہلل ابعس نب دبعامیظعل ربنع :  رافی

 

ب

 

ہ ن

ی، رضن نب دمحم، رکعہم نب امعر، اوبزلیم، امسک، امکل نب رمث 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1012    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یحٌٰي بً حٜه، یحٌٰي بً سٌيس ٗلاٌ، محنس بً ًحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ًِ أ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌُ ا لَّ َ٘ ٌٔيٕس اِل ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ ٜٔيٕه َحسَّ ًُ َح ثََيا َیِحٌَي بِ َٗ َحسَّ اَل َرُسوُل بٔی صَُزیَِزَة  َٗ اَل 

 َ ََٜذا َوَصََٜذا ث اَل َصََٜذا َوَص َٗ  ًِ ٌَ إَٔلَّ َم لُو َٔ ٌَ صُِه اِْلَِس ثَرُو ِٛ َ َه اِْل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   ََلثّااهَّللٔ َػل

 ٰییحی نب مکح، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ےس یھب اےسی یہ رفاتی ےہ۔

 ، ٰییحی نب دیعس اطقؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہٰییحی نب مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1013    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب، ًبسالٌزیز بً محنس، ابوسہيل بً مالک، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  یراو

ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَبٔی ُسَضِئل بِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ًٔ کَأسٕب َحسَّ ًُ حَُنِيسٔ بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَّ أَ

 ٔ ًَلَیَّ ثَالَٔثْة َوً ِتٔی  َتأ َٓ ٌَّ أُحُّسا ًِٔئسی َذَصّبا  اَل َما أُحٔبُّ أَ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ِئسی ٔمِيطُ َطِيْئ إَٔلَّ َطِيْئ أَِرُػُسُظ فٔی الئَّييَّ َػل

 ًٕ أئ َزیِ ـَ َٗ 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم، اوبلیہس نب امکل، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت ہی ںیہن اچاتہ ہک ادح اہپڑ ےک ربارب ریمے اپس وسان وہ افر رسیتا دؿ زگرےن ےک دعب اس ںیم



 

 

 س ےک العفہ۔ےس ھچک وسان ریمے اپس ابیق رےہ اہتبل وج ںیم رقض ےک ادا رکےن ےئلیک رھک وھچڑفں ا

 وقعیب نب دیمح نب اکبس، دبعازعلسی نب دمحم، اوبلیہس نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1014    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، یزیس بً ابی مزیه، ابی ًبيساهَّلل مشله بً مظٜه، حرضت ًنزو بً ُيَلٌ ث٘فی رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَيَ  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ِنزٔو َحسَّ ًَ  ًِ ًَ َٜٕه  ًٔ ٔمِظ ًِ أَبٔی ًُبَِئس اهَّللٔ ُمِشلٔٔه بِ ًَ ًُ أَبٔی َمزِیََه  ا َیزٔیُس بِ

 َٗ ًَ بٔی َوَػسَّ ًِ آَم ًََلِيطٔ َوَسلََّه اللَُّضهَّ َم َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ فٔیِّ  َ٘ ٌَ الثَّ ًٔ َُِيََل ٌَّ َما ٔجئُِت بٔطٔ صُ بِ ًَلَٔه أَ َو ىٔي َو

ًِ َلِه یُِؤمٔ  اَئ َوَم ـَ َ٘ ِل َلُط اِل ًَحِّ ائََک َو َ٘ ٔ ِب إَٔلِيطٔ ل لِٔل َماَلُط َوَوَلَسُظ َوَحبِّ ِٗ َ أ َٓ ًِ ًِٔئسَک  ُّٙ ٔم َلِه اِلَح ٌِ ىٔي َوَلِه َي ِٗ ًِ بٔی َوَلِه ُيَؼسِّ

ثٔرِ َماَلطُ َوَوَلَسُظ َوأَ  ِٛ َ أ َٓ ًِ ًِٔئسَک  ُّٙ ٔم ٌَّ َما ٔجئُِت بٔطٔ صَُو اِلَح  كِٔل ًُُنَزظُ أَ

م، رضحت رمعف نب الیغؿ یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ِ

 

ُ
م

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، سیدی نب ایب رممی، ایب دیبع اہلل ملسم نب 
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ـُ اے اہلل ! وج وکیئ ریمے افرپ اامیؿ الےئ افر ریمی دصتقی رکے افر وج ںیم الای )ینعی رقآؿ( اس وک قح اجےن ریتے ف

َ

لِطْ ُُعُ 
َ
أ

اپس ےس وت اس ےک امؽ افر افالد وک مک رکے افر اینپ الماقت اس وک دنسپ رک دے )ینعی ومت( افر ایکس اضق )ومت( دلجی رک افر وج 

ؿ الےئ افر ریمی دصتقی ہن رکے افر ہی ہن اجےن ہک ںیم وج ےل رک آای وہں فہ قح ےہ ریتے اپس ےس وت ااکس وکیئ ریمے افرپ اامی

 امؽ تہب رک افر ایکس افالد تہب رک افر ایکس رمع یبمل رک۔



 

 

م، رضحت رمعف نب الیغؿ یفقث :  رافی

ِ

 

ُ
م

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، سیدی نب ایب رممی، ایب دیبعاہلل ملسم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1015    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ُشاٌ بً بززیً، ًبساهَّلل بً مٌاویہ جنهی، ُشاٌ بً بززیً، سيار بً سَلمہ، بزاء  ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، :  راوی

 سيلي، ن٘ازہ اسسی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبُس اهَّللٔ ثََيا  ًَ ح و َحسَّ ًُ بُزِزٔی ٌُ بِ ا ثََيا َُشَّ ٌُ َحسَّ ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اؤیَةَ َحسَّ ٌَ ًُ ُم ثََيا   بِ اِلحَُنهٔیُّ َحسَّ

اَل بَ  َٗ اَزَة اِْلََسٔسیِّ  َ٘ ًِ نُ ًَ لٔئليِّ  ًِ اِلبََرأئ الشَّ ًَ ًُ َسََلَمَة  اُر بِ ثََيا َسيَّ ًَ َحسَّ ًُ بُزِزٔی ٌُ بِ ا َّی اهَّللُ َُشَّ َثىٔي َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ

 ُ ُظ ث زَّ َ ََ ّة  َٗ ٔیَی َرُجٕل َيِشَتِنئُحُط ىَا َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ َّی ًَ َصا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ا أَبرَِصَ ََٓلنَّ ٕة  َٗ أَِرَسَل إَٔلِيطٔ بَٔيا َٓ  َ ََ ٔیَی َرُجٕل آ َثىٔي إ ٌَ هَّ َب

ِلُت لَٔزُسؤل اهَّللٔ  ُ٘ َٓ اَزةُ  َ٘ اَل نُ َٗ َث بَٔضا  ٌَ ًِ َب اَل اللَُّضهَّ بَارِٔک ٓٔيَضا َوٓٔيَن َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  ًََلِيطٔ اهَّللُ  َّی اهَّللُ  ًِ  َػل َوَسلََّه َوٓٔيَن

َليِ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِت  ََٓسرَّ ُحلَٔبِت  َٓ ًِ َجاَئ بَٔضا ثُهَّ أََمَز بَٔضا  اَل َوٓٔيَن َٗ ثٔرِ َماَل َجاَئ بَٔضا  ِٛ طٔ َوَسلََّه اللَُّضهَّ أَ

 ٕ ٌٕ یَِوّما بَٔيِوو ََُٓل  َٚ ِل رِٔز ٌَ ٔل َواِج ٍٔ اِْلَوَّ ٔ ٌٕ لِٔلَناى ةٔ  ََُٓل َٗ َث بٔاليَّا ٌَ  لٔلَّٔذی َب

ی، اقندہ ادسی ریض 

شن غ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اسغؿ نب ربزنی، دبعاہلل نب اعمفہی یحمج، اسغؿ نب ربزنی، ایسر نب السہم، رباء 

ےک ےئل اجیھب نکیل  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی صخش ےک اپس اکی افینٹن امےنگن

اس صخش ےن ہن دی رھپ آپ ےن ھجم وک اکی دفرسے صخش ےک اپس اجیھب اس ےن اکی افینٹن  یجیھ بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اس وک داھکی وت رفامای ای اہلل ربتک دے اس ںیم افر ربتک دے اس وک سج ےن ہی  یجیھ۔ اقندہ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس داع ےئجیک اہلل اعتیل ربتک دے اس وک یھب وج اس وک ےل رک آای ےہ آپ ےن اہک اس وک یھب ربتک دے وج اس وک ےل رک ہیلع

آای ےہ رھپ آپ ےن مکح دای دفدھ دفےنہ اک دفدھ دفاہ ایگ۔ آرضحنت ےن رفامای اہلل الفں صخش اک امؽ تہب رک دے )سج ےن افینٹن 



 

 

 صخش وک رفزاہن رزؼ دے۔ ںیہن  یجیھ ؟یھ( افر الفں

ی، اقندہ  :  رافی

شن غ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اسغؿ نب ربزنی، دبعاہلل نب اعمفہی یحمج، اسغؿ نب ربزنی، ایسر نب السہم، رباء 

 ادسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ

     1016    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشً بً حناز، ابوبرک بً ًياغ، ابی حؼين، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو بَ  ازٕ َحسَّ ًُ َحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًِ أَبٔی َحٔؼيٕن  ًَ ًَيَّإغ   ًُ رِکٔ بِ

 ُ ٌِ أ ٔ ِبُس اِلَدنٔيَؼٔة إ ًَ ةٔ َو َٔ ٔلي َ٘ ِبُس اِل ًَ ِرَصٔه َو ِبُس السِّ ًَ یَيارٔ َو ًَِبُس السِّ ٌَٔص  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َت ٔ اهَّللُ  ٕٔ ًِٔلَي َرضَٔي َوإ َم َلِه یَ ٌِ  ٌِ َلِه يُ

نسح نب امحد، اوبرکب نب ایعش، ایب نیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

ںیئ بت فہ رایض ےہ فآہل فملس ےن رفامای الہک وہا دنبہ دانیر اک افر دنبہ درمہ اک افر دنبہ اچدر اک افر دنبہ اشؽ اک ارگ اوکس ہی زیچںی دی اج

 افر وج ہن دی اجںیئ وت فہ یھبک اےنپ اامؾ یک تعیب وپری ہن رکے۔

 نسح نب امحد، اوبرکب نب ایعش، ایب نیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وج تہب امدلار ںیہ ااکن ایبؿ



 

 

     1017    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيس، اسحٙ بً سٌيس، ػٔواٌ ، ًبساهَّلل بً زیيار، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ حَُنِيٕس  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔیَحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًٔ زٔیَيإر  ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُسَلِيٕه  ٌَ بِ َوا ِٔ ًِ َػ ًَ ٌٔيٕس  ًُ َس ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح  َحسَّ

بِ  ًَ ِرَصٔه َو ِبُس السِّ ًَ یَيارٔ َو ِبُس السِّ ًَ ٌَٔص  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َت َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ََٜص ُس اصَُزیَِزَة  ٌَٔص َواىَِت ِلَدنٔيَؼٔة َت

َع  َ٘ َََٓل اىَِت  َوإَٔذا ٔطيَک 

وقعیب نب دیمح، ااحسؼ نب دیعس، وفصاؿ ، دبعاہلل نب دانیر، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

)رفہیپ( اک افر دنبہ اشؽ اک الہک وہا افر دفزخ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابتہ وہا دنبہ دانیر )ارشیف( افر دنبہ درمہ 

 ںیم افدناھ رگا دخا رکے بج اس وک اکاٹن ےگل وت یھبک ہن ےلکن )ہی دبداع ےہ الیچل صخش ےئلیک۔ (۔

 وقعیب نب دیمح، ا،قح نب دیعس، وفصاؿ ، دبعاہلل نب دانیر، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انقتع اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1018    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، سٔياٌ بً ًيييہ، ابوزىاز، ارعد، حرضت ا :  راوی

 ًِ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزِّىَاز ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ِ ث َٛ  ًِ ًَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَص اِلِٔىَي  ِٔٔص اهَّللُ  ًَّ اِلِٔىَي ُٔىَي اليَّ ٜٔ َزٔق َوَل ٌَ  َرةٔ اِل



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہ وہ )افر وج اہلل دے اس رپ انقتع فملس ےن رفامای وترگنی تہب اابسب رےنھک ےس ںیہن وہیت ہکلب وترگنی ہی ےہ ہک دؽ ےب رپفا

 رکے(۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1019    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً رمح، ًبساهَّلل بً لہيٌہ، ًبيساهَّلل بً ابی جٌرف، حنيس بً ہانی، خوَلنی، ابوًبسالزحنً جبلی، حرضت  :  راوی

 ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَيَ  ًُ ُرِمٕح َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َُّضَنا َحسَّ ًٔ َصاىٕٔئ اِلَدِوََلنٔیِّ أَى رَفٕ َوحَُنِئس بِ ٌِ ًٔ أَبٔی َج ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ًَِبُس اهَّللٔ بِ ا ا  ٌَ َسنٔ

َّی ا ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ اِلُحبُلٔیَّ یُِدبٔرُ  ًَِبسٔ الزَِّحَن َلَح أَبَا  ِٓ ِس أَ َٗ اَل  َٗ َّطُ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَى هَّللُ 

ٍَ بٔطٔ  َي َٗ َٖ َو ا َٔ َٜ َٚ اِل ٔیَی اِْلِٔسََلؤ َوُرٔز ًِ صُٔسَی إ  َم

 دمحم نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، دیمح نب اہین، وخالین، اوبدبعارلنمح یلبج، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض

ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اجنت اپیئ اس ےن سج وک االسؾ یک دہاتی وہیئ  اہلل اعتٰیل

 افر رضفرت ےک وماقف رفزی دی یئگ افر اس رپ انقتع یک۔

، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب دمحم نب رحم، دبعاہلل نب ہعیہل، دیبعاہلل نب ایب رفعج، دیمح نب اہین، وخالین، اوبدبعارلنمح یلبج :  رافی

 اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1020    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً ىنير، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، ًنارہ بً ٌٗ٘اَ، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل محنس بً  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًِنَ  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ٕ َو ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َ٘ َحسَّ ًٔ اِل ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ًِ أَبٔی ُع  ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ

َٚ آٔل مُ  ِل رِٔز ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه اللَُّضهَّ اِج َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َة  ًَ ُٗوّتاُزِر ٕس   َحنَّ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہلل! دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یک آؽ وک رضفرت ےک وماقف رفزی دے ای دقبر 

 رضفرت۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1021    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بی خالس، نٔيٍ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، يٌلی بً اسناًيل بً ا :  راوی

ًِ نُ  ًَ ًٔ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيَل بِ ًِ إِٔسَن ًَ لَی  ٌِ ثََيا أَبٔی َوَي ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ  ٍٕ ِي َٔ



 

 

َه َما مٔ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُٗوّتااهَّللٔ َػل ىَِيا  ًِ السُّ ُتَٔی ٔم َُّط أ ٕ إَٔلَّ َوزَّ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ أَى َٓ٘ٔير  ًِ َُىٓٔيٕ َوََل 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی نب اامسلیع نب ایب اخدل، عیفن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

ج ااسی ںیہن ےہ وج ایقتم ںیم ہی آرزف ہن رکے ہک اہلل اعتیل اس وک داین ںیم احتج ےک وماقف فآہل فملس ےن رفامای وکیئ امدلار ای اتحم

 رزؼ د۔ات تہب امدلار ہن رکات ویکہکن رقفاء ےک رمابت اعہیل وک د ںیھک ےگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی نب اامسلیع نب ایب اخدل، عیفن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1022    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

وسلنہ، سلنہ بً ًبيساهَّلل بً ابی طنيلہ، سویس بً سٌيس، محاہس بً موسٰي، مزواٌ بً مٌاویہ، ًبسالزحنً بً اب :  راوی

 سلنہ بً ًبيساهَّلل، حرضت ًبيس اهَّلل بً محؼً

ِبُس الزَّ ًَ ثََيا  اؤیََة َحسَّ ٌَ ًُ ُم ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسي  ٌٔيٕس َوُمَحاصُٔس بِ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًِ َحسَّ ًَ ًُ أَبٔی ُطَنِيَلَة  ًٔ بِ ِحَن

 َ ًٔ ًُب َ َسَلَنَة بِ ًِ أ َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًٔ ٔمِحَؼ ِػَبَح ٔمِيُِٜه ِئس اهَّللٔ بِ

ىَِيا ََّنا حٔيزَِت َلُط السُّ َٜأَى َٓ ُٗوُت َیِؤمطٔ  بٔطٔ ًِٔيَسُظ  ٔ آٔمّيا فٔی رٔسِ افّی فٔی َجَشٔسظ ٌَ  ُم

ت لہ، ہملس نب دیبع اہلل، رضحت وسدی نب دیعس
م

 

ص
، اجمدہ نب ومیس، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعارلنمح نب اوبہملس، ہملس نب دیبع اہلل نب ایب 

دیبع اہلل نب نصحم ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش مت ںیم ےس انم ےک اسھت حبص رکے 

  وہ وت وگای اسری داین اس ےئلیک اہ یھ وہیئگ۔افر اس ےک اپس اس دؿ اک اھکان یھب

ت لہ، ہملس نب دیبعاہلل،  :  رافی
م

 

ص
وسدی نب دیعس، اجمدہ نب ومٰیس، رمفاؿ نب اعمفہی، دبعارلنمح نب اوبہملس، ہملس نب دیبعاہلل نب ایب 



 

 

 رضحت دیبع اہلل نب نصحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1023    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، وٛيٍ، ابومٌاویہ، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٍْ َوأَ  ثََيا َوٛٔي ثََيا أَبُو برَِکٕ َحسَّ َلِيطٔ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ  بُو ُم

ٌِ ََل  َُّط أَِجَسُر أَ إٔى َٓ ُِٜه  َٗ ِو َٓ ًِ صَُو  ٔیَی َم َل ٔمِيُِٜه َوََل َتِيُوزُوا إ َٔ ًِ صَُو أَِس ٔیَی َم َه اىُِوزُوا إ ِ  َوَسلَّ اؤَیَة َتز ٌَ اَل أَبُو ُم َٗ َنَة اهَّللٔ  ٌِ ٔ َزُروا ن

َلِيُِٜه  ًَ 

اوبرکب، فعیک، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ااسی رکےن ےس ادیم ےہ ہک مت اہلل اعتیل یک )یسک( ےن رفامای داین ںیم اےنپ ےس مک فاےل وک د۔ںوھ افر اےنپ ےس زایدہ فاےل وک تم د۔ںوھ۔ 

 تمعن وک ریقح ہن اجون ےگ۔

 اوبرکب، فعیک، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿزدہ اک :   ابب

 انقتع اک ایبؿ ۔

     1024    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 احنس بً سياٌ، ٛثير بً ہظاو ، جٌرف بً بزٗاٌ، یزیس بً اػه، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  ٌٕ َحسَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُس بِ ٔیَی َحسَّ طُ إ ٌَ َٓ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر ًَ ًُ اِْلََػهِّ  ثََيا َیزٔیُس بِ ٌَ َحسَّ ا َٗ ًُ بُزِ رَفُ بِ ٌِ َيا َج

 َّ ًِ إٔى ٜٔ ِه َوأَِمَوالُِٜٔه َوَل ُٛ ٔیَی ُػَورٔ ٌَّ اهَّلَل ََل َیِيُوزُ إ ٔ اَل إ َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًَِنالُٜٔ الئَّييِّ َػل ٔیَی أَ ُٗلُوبُِٜٔه َنا یَِيُوزُ إ  ِه َو

ادمح نب انسؿ، ریثک نب اشہؾ ، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص 

 اگ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب اہلل اعتیل اہمتری وصروتں افر امولں وک ںیہن دےھکی اگ ہکلب اہمترے ولمعں افر دولں وک دےھکی

 ادمح نب انسؿ، ریثک نب اشہؾ ، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   باب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

     1025    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ابواسامہ، ہظاو بً رعوہ، او النوميين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل  :  راوی

 ًيہا تٌایٰی 

َو  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ٕ َوأَبُو أَُساَمَة  ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌِ َحسَّ ٔ اَلِت إ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َة 

 ُ َه َلَيِنُُٜث َطِضّزا َما ى ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٕس َػل يَّا آَل ُمَحنَّ اَل ىَِلَبُث ُٛ َٗ  ٕ ًَ ىَُنيِر ٌَّ ابِ ِنزُ َواِلَناُئ إَٔلَّ أَ وُٗٔس ٓٔيطٔ بَٔيإر َما صَُو إَٔلَّ التَّ

 َطِضّزا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

ہیلع فآہل فملس( اکی اکی ہنیہم اس رطح ےس زگارےت ہک رھگ ںیم آگ ہن اگلسیئ اجیت افر امہرا اھکان )طقف( ہک مہ آؽ دمحم )یلص اہلل 



 

 

 یہی وہات وجھکر افر اپین۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

     1026    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہاروٌ، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، او النوميين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً  :  راوی

 ًيہا

ًِ أَبٔی َسلَ  ًَ ًَِنزٕو   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ِس کَا َ٘ اَلِت َل َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ َنَة 

ِتٔی  َ َیأ َنا ک َٓ ُِٗلُت   ٌُ َخا ًِ بُُيوتٔطٔ السُّ ِضزُ َما یَُزی فٔی بَِيٕت ٔم َه الظَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٕس َػل اَلِت ًَلَی آٔل ُمَحنَّ َٗ اُمُضِه  ٌَ َ ٌَ ك ا

 ٕٚ ٌُ ٔػِس ًِ اِْلَِنَؼارٔ ٔجيَرا ٌْ ٔم ٌَ َلَيا ٔجيَرا َُّط کَا ِنزُ َواِلَناُئ َُيَِر أَى ٌٔ التَّ ٌَ إَٔلِيطٔ اِْلَِسَوَزا ُثو ٌَ کَاىُوا یَِب َٓ َوکَاىَِت َلُضِه َربَائُٔب 

َة أَبَِيإت  ٌَ ْس َوکَاىُوا تِٔش اَل ُمَحنَّ َٗ  أَِلَباىََضا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 زگر اجات افر یسک رھگ ےس آپ ےک رھگفں ںیم ےس دوھاں ہن اتلکن۔ اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک رھپ ایک آؽ دمحم رپ اکی ہنیہم

اھکےت ےھت؟ اوہنں ےن اہک وجھکر افر اپین۔ اہتبل امہرے اسمہےئ ےھت اؿ ےک رھگفں ںیم رکبایں یلپ وہںیئ ںیھت وت فہ آپ یلص اہلل 

  دای رکےت۔ہیلع فآہل فملس ےک اپس دفدھ جیھب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

  فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع

     1027    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

نرص بً ًلی، بْش بً ًنز، طٌبہ، سناک، حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 َ ث ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ أب َحسَّ ًَ اِلَدلَّ ُت ًَُنَز بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ًٔ َبٔظير ٌٔ بِ َنا ٌِ ًِ اليُّ ًَ ًِ ٔسَنإک  ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط ًُ ًَُنَز َحسَّ  َيا بِْٔشُ بِ

ًِ السَّ  َٔ َما َیحُٔس ٔم ًِ اِلحُو ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَِلَتؤی فٔی اِلَيِوؤ ٔم َّی اهَّللُ  وُل َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُ٘ ٔل َي  َما َیِنََلُ بٔطٔ بَِلَيطُ  َٗ

رصن نب یلع، رشب نب رمع، ہبعش، امسک، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

رہ وجھکر یھب آپ ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ وھبک ےس رکفںیٹ دبےتل ٹیپ وک اےتٹل افر )یھبک وت( اناک

 وک ہن یتلم ہک ایس ےس ٹیپ رھب ںیل۔

 رصن نب یلع، رشب نب رمع، ہبعش، امسک، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

     1028    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنس بً مييٍ، حشً بً موسٰي طيباٌ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ َمئي ثََيا أَِحَنُس بِ ُت َرُسوَل اهَّللٔ َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٌُ ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا َطِيَبا ًُ بِ ثََيا اِلَحَش  ٍٕ َحسَّ



 

 

 َُ ٕس َػا ٕس بَٔئسظٔ َما أَِػَبَح ًِٔيَس آٔل ُمَحنَّ ُص ُمَحنَّ ِٔ وُل ٔمَزاّرا َوالَّٔذی َن ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َلطُ  َػل ٔ ٕ َوإ َُ َتِنز َحٓبٕ َوََل َػا

 ٕ ٍَ نِٔشَوة  َیِوَمئٕٔذ تِٔش

ادمح نب عینم، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 اجؿ ےہ آؽ دمحم ےک اپس حبص وک اکی اصع ہلغ اک ای فآہل فملس ےس انس آپ یئک ابر رفامےت ےھت مسق ےہ اس یک سج ےک اہھت ںیم دمحم یک

 وجھکر اک ںیہن ےہ۔ احالہکن اؿ دونں ںیم آپ یک ون ازفاج ںیھت۔

 ادمح نب عینم، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

     1029    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز  محنس بً ًبساهَّلل مِيرہ، ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل مشٌوزی، ًلی بً بسینہ، ابی ًبيسہ، :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبٔس اهَّللٔ اِلنَ   ًُ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ثََيا أَبُو اِلُنِٔيَرةٔ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًٔ بَٔذیَنَة  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ وزٔیُّ  ٌُ ِش

اَل  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًِ ًَ ٕ أَِو َما أَِػ ًُبَِيَسَة  او ٌَ َ ًِ ك ٕس إَٔلَّ ُمسٌّ ٔم ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما أَِػَبَح فٔی آٔل ُمَحنَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َبَح َٗ

 ٕ او ٌَ َ ًِ ك ٕس ُمسٌّ ٔم  فٔی آٔل ُمَحنَّ

 نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دمحم نب دبعاہلل ریغمہ، دبعارلنمح نب دبعاہلل وعسمدی، یلع نب دبب ہ، ایب دیبعہ، رضحت دبعاہلل

 اراشد رفامای آؽ دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک اپس حبص ےک فتق ںیہن ےہ اموسا اکی دم اانج ےک۔

دمحم نب دبعاہلل ریغمہ، دبعارلنمح نب دبعاہلل وعسمدی، یلع نب دبب ہ، ایب دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔

     1030    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٌبہ، ًبساَل َکو، حرضت سلامیٌ بً ِصز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہنرص بً ًلی ، ط :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ ٔة  َٓ ًِ أَصِٔل اِلُٜو ؤ َرُجْل ٔم ًَِبسٔ اِْلََِکَ  ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًَلٓٔیٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی   ًُ ثََيا َنرِصُ بِ اَل َحسَّ َٗ  ٕ ز ًٔ ُِصَ ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ يطٔ 

َّی اهَّللُ  ٕ أََتاىَا َرُسوُل اهَّللٔ َػل او ٌَ َ ًَلَی ك ٔسُر  ِ٘ ٔسُر أَِو ََل َي ِ٘ َِٜثَيا ثَََلَث َلَيإل ََل َن َن َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

رصن نب یلع ، ہبعش، دبعاال رکؾ، رضحت امیلسؿ نب رصد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  وک اانج ہن الم ہک آپ وک الھکےت۔امہرے اپس آےئ رھپ مہ نیت دؿ کت رہھٹے رےہ افر مہ

 رصن نب یلع ، ہبعش، دبعاال رکؾ، رضحت امیلسؿ نب رصد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ؽ یک زدنیگ ےک قلعتم ایبؿ ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آ

     1031    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویس بً سٌيس، ًلی بً مشہز، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ َّی اهَّللُ  َحسَّ ُتَٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل أ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ

 ًْ اْو ُسِد ٌَ َ اَل اِلَحِنُس ِهَّلِل َما َزَخَل بَِلىٔي ك َٗ  َْ َ ََ ا  َلنَّ َٓ أَکََل  َٓ  ًٕ اوٕ ُسِد ٌَ َذاًََلِيطٔ َوَسلََّه َیِوّما بَٔل َٛ َذا َو َٛ   ُمِيُذ 

رہسم، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسدی نب دیعس، یلع نب 

ےک اپس رگؾ اھکان )اتزہ اکپ وہا( آای آپ ےن اس وک اھکای بج افرغ وہےئ وت رفامای اہلل اک رکش ےہ اےنت دونں ےس ریمے ٹیپ ںیم رگؾ 

 زگر رسب رفامےت رےہ ںیہ۔اھکان ںیہن ایگ ہکلب وجھکر فریغہ رپ 

 وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اھت ؟آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ اک دنین ےک ےئل رتسب شیک

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ اک دنین ےک ےئل رتسب شیک اھت ؟

     1032    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  تٌایٰی ًيہاًبساهَّلل بً سٌيس، ًبساهَّلل بً ىنير، ابوخالس، ہظاو بً رعوہ، او النوميين حرضت ًائظہ رضي اهَّلل :  راوی

 ًِ ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ٕ َوأَبُو َخالٕٔس  ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٌَ َحسَّ اَلِت کَا َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  أَبٔيطٔ 

َه أََزّما َحِظُوُظ لٔي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َُ َرُسؤل اهَّللٔ َػل  ْٕ ٔؿَحا

دبع اہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ آؿ 

 رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رتسب ڑمچے اک اھت اس ےک ادنر رخام یک اھچؽ رھبی ؟یھ۔

 ؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، اشہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ اک دنین ےک ےئل رتسب شیک اھت ؟

     1033    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 واػل بً ًبساَلًلی، محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب، جياب ًلی مزتضي رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ثََيا َوأػُل بِ ٔ َحسَّ َّی ل ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٓیٕ أَ

 ًِ اُئ ٔم ـَ ُة اِلبَِي َٔ ٔلي َ٘ َٓاكَٔنَة َوصَُنا فٔی َخنٔيٕل َلُضَنا َواِلَدنٔيُل اِل ا َو ًَلٔيًّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَتَی  َّی  اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ِس کَا َٗ  ٖٔ و الؼُّ

زَصَُنا بَٔضا َوؤَسا ًََلِيطٔ َوَسلََّه َجضَّ بَةٕ اهَّللُ  ا َؤْقِ ّ َٔ ةٕ إٔذِ  َزةٕ َمِحُظوَّ

فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، ہچنب یلع رمیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 وج آرضحنت فآہل فملس ریمے افر افب ہ زرہا ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ مہ دفونں اکی دیفس افین اچدر افڑےھ وہےئ ےھت

س یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہچنب افب ہ زرہا ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک زیہج ںیم دی ؟یھ افر اکی ہیکت دای اھت سج ےک ادنر اذرخ یک اھگ

 رھبی وہیئ افر اکی کشم اپین ےئلیک۔

  ہنعفالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، ہچنب یلع رمیضت ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ اک دنین ےک ےئل رتسب شیک اھت ؟

     1034    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

حنس بً بظار، ًنزو بً یوىص، ًرکمہ بً ًنار، سناک حيفی ابوزميل، ًبساهَّلل بً ًباض، خلئہ زوو حرضت م :  راوی

 ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَىٔي ٔسَناْک اِلحَ  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ َمُة بِ ثََيا ًرِٔکٔ ًُ یُوىَُص َحسَّ ثََيا ًَُنزُ بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِبُس  َيفٔیُّ أَبُوَحسَّ ًَ ثَىٔي  ُزَمِيٕل َحسَّ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل اَل َزَخِلُت  َٗ أب  ًُ اِلَدلَّ ثَىٔي ًَُنزُ بِ بَّأض َحسَّ ٌَ ًُ اِل اَل اهَّللٔ بِ َٗ  ٕ ًَلَی َحٔؼير َه َوصَُو  لَّ

َُيِرُُظ َوإَٔذا َلِيطٔ  ًَ َلِيطٔ إَٔزاْر َوَلِيَص  ًَ إَٔذا  َٓ َحَلِشُت  ٕي فٔی  َٓ َٔ َوَْقَ ا ٔ الؼَّ ٕ ىَِحو ٌٔير ًِ َط ٕة ٔم ـَ ِب َ٘ ََّز فٔی َجِيبطٔ َوإَٔذا أَىَا بٔ ِس أَث َٗ اِلَحٔؼيرُ 

لِ  ُ٘ َٓ أب  ًَ اِلَدلَّ ٜٔيَک یَا ابِ اَل َما یُِب َ٘ َٓ ًَِيَياَی  ابَِتَسَرِت  َٓ  ْٙ لَّ ٌَ َٓةٔ َوإَٔذا إَٔصاْب ُم زِ ُِ ایٔی ََل أَبِکٔی ُت یَا ىَٔييَّ اهَّللٔ َوَم ىَاحَٔيٕة فٔی اِل

ِيرَصُ  َٗ ی َو ََّز فٔی َجِيبَٔک َوَصٔذظٔ خٔزَاىَُتَک ََل أََری ٓٔيَضا إَٔلَّ َما أََری َوَذلَٔک ٛرِٔسَ ِس أَث َٗ َنارٔ َواِْلَىَِضارٔ َوأَىَِت َوَصَذا اِلَحٔؼيرُ   فٔی الثِّ

ًَ اِلدَ  اَل یَا ابِ َٗ ٔ خٔزَاىَُتَک  َوتُطُ َوَصٔذظ ِٔ ُِٗلُت بَلَیىَٔييُّ اهَّللٔ َوَػ ىَِيا  ةُ َوَلُضِه السُّ َ َٔ ِْ ٌَ َلَيا ا ٌِ َتُٜو أب أَََل َتزَِضي أَ  لَّ

دمحم نب اشبر، رمعف نب ویسن، رکعہم نب امعر، امسک یفنح اوبزلیم، دبعاہلل نب ابعس، ،ہفیل دفؾ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ایگ آپ اکی وبرےیئ رپ ےھٹیب وہےئ ےھت ںیم یھب ھٹیب ایگ آپ رصػ اکی رفاتی ےہ ںیم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

ںیم ےن  ہہت دنب ابدنےھ ےھت دفرسا وکیئ ڑپکا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ ہن اھت افر وبرہی اک اشنؿ آپ یک رمک ہپ ڑپا وہا اھت افر

 ےھت اکی وکےن ںیم افر کشم وج کٹل ریہ ؟یھ ہی دھکی رک ریمی داھکی وت اکی یھٹم رھب وج اشدی اکی اصع وہں ےگ افر وببؽ ےک ےتپ

آوھکنں ےس ےب ا رایر آوسنلکن آےئ۔ آپ ےن رفامای اے اطخب ےک ےٹیب وت ویکں رفات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن 

 وکیئ زیچ ںیم ںیہن داتھکی ںیم ویکں ہن رفؤں۔ ہی وبرای آپ ےک کرارک ولہپ ںیم اشنؿ ڈاےل افر آپ اک زخاہن لک اس دقر اس ںیم

وساےئ اس ےک وج ںیم دھکی راہ وہں افر رسکی افر رصیق وک دےئھکی ےسیک ویمفں افر رہنفں ںیم رےتہ ںیہ احالہکن آپ اہلل ےک یبن افر اس 

ےلم افر اؿ وک  ےک ربزگدیہ ںیہ اس رپ آپ اک ہی وتہش اخہن آپ ےن رفامای اے اطخب ےک ےٹیب ایک وت اس رپ رایض ںیہن ہک مہ وک آرخت

 داین، ںیم ےن اہک ویکں ںیہن۔

 دمحم نب اشبر، رمعف نب ویسن، رکعہم نب امعر، امسک یفنح اوبزلیم، دبعاہلل نب ابعس، ،ہفیل دفؾ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ اک دنین ےک ےئل رتسب شیک اھت ؟

     1035    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً َریٕ، اسحٙ بً ابزاہيه بً حبيب، محنس بً ٓـيل، محالس، ًامز، حارث، حياب ًلی مزتضي رضي  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ اهَّلل

ًِ مُ  ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًٔ َحبٔيٕب  ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ ُٙ بِ ٕٕ َوإِٔسَح ی ًُ ََرٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ  ٕ ًَأمز  ًِ ًَ َحالٕٔس 

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  اَل أُصِسَٔیِت ابَِيُة َرُسؤل اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ًِ ًَ ِبٕع اِلَحارٔٔث  َٛ اُطَيا َلِيَلَة أُصِٔسیَِت إَٔلَّ َمِشَک  َ َٔ  ٌَ َنا کَا َٓ ٔیَیَّ  َه إ  لَّ

دمحم نب رطفی، ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح، دمحم نب لیضف، اجمدل، اعرم، احرث، انحب یلع رمیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہلل اعتٰیل اہنع( ریمے اپس رفاہن یک ںیئگ افر اس رات وک امہرا  ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی )دیسہ افب ہ ریض

 وھچبان ھچک ہن اھت وساےئ رکبی یک اھکؽ ےک۔

 دمحم نب رطفی، ا،قح نب اربامیہ نب بیبح، دمحم نب لیضف، اجمدل، اعرم، احرث، انحب یلع رمیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

     1036    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ابوَکیب، ابواسامہ، زائسہ، اًنع، ط٘يٙ، ابومشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ َزائَٔسَة  ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  اََل َحسَّ َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ أَبٔی  اِْل



 

 

ُٙ أََحُسىَا َیَتَحا ٔ َيِيَلل َٓ ٔة  َٗ َس َلِيطٔ َوَسلََّه یَأُِمزُ بٔالؼَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ  ٕ وز ٌُ ٌَّ َمِش ٔ َّي َیحٔيَئ بٔاِلُنسِّ َوإ َمُل َحً

ٔشطٔ  ِٔ زُِّق بَٔي ٌَ َّطُ ُي أَى َٛ  ْٙ اَل َط٘ٔي َٗ  ٕٕ  ْٔلََحٔسصِٔه اِلَيِوَو ٔمائََة أَِل

 نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، زادئہ، اشمع، ،قیق، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل دمحم

ہیلع فآہل فملس مہ وک دصہق اک مکح رکےت وت مہ ںیم ےس وکیئ اجات افر زمدفری رکات اہیں کت ہک اکی دم الات اس وک دصہق د۔ات افر آج 

ت اأوبوعسمد اینپ رطػ ااشرہ رکےت ےھت )ینعی ںیم ااسی یہ رکات اھت ےک دؿ اس صخش ےک
 ش
ن ح 
 اپس الھک رفہیپ وموجد ےہ ،قیق ےن اہک 

 (افر اب ریمے اپس اکی الھک رفہیپ وموجد ںیہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، زادئہ، اشمع، ،قیق، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

     1037    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابونٌامہ، خالس بً ًنير رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، وٛيٍ، :  راوی

اَل  َٗ  ٕ ًٔ ًَُنيِر ًِ َخالٔٔس بِ طُ ٔم ٌَ اَمَة َسنٔ ٌَ ًِ أَبٔی َن ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًَلَی  َحسَّ  ٌَ ًُ َُزَِوا َخَلبََيا ًُتَِبُة بِ

 ٍَ ٔ ِس َرأَیُِتىٔي َساب َ٘ اَل َل َ٘ َٓ  ٔ َّي  اِلنِٔيبَر ٔ َحً َحز ُٚ الظَّ اْو ىَأِکُلُُط إَٔلَّ َوَر ٌَ َ َه َما َلَيا ك َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٕة َم ٌَ َسِب

َُٗيا َحِت أَِطَسا  َْقٔ

رپ ہبطخ انسای وت اہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعنہم، اخدل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہبتع نب زغفاؿ ےن مہ ےن ربنم 

ںیم اس وتاں آدیم اھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت افر امہرے اپس ھچک اھکان ہن اھت رصػ درتخ ےک ےتپ اھکےت ےھت 

 اہیں کت ہک امہرے وسمڑےھ ینلھچ وہےئگ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعنہم، اخدل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

     1038    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ُيسر، طٌبہ، ًباض جزیزی، ابوًثناٌ ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ :  راوی

ُت أَبَ  ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَبَّإض اِلُحَزیِزٔیِّ   ًِ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ثََيا ُُِيَسْر  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ُث  ٌَ یَُحسِّ ا ًُِثَنا

َُّضِه أََػا ٍَ َتَنَزإت لٔکُلِّ إِٔنَشاأَى َه َسِب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَِلانٔی الئَّييُّ َػل َ أ َٓ اَل  َٗ ْة  ٌَ َْ َوصُِه َسِب  ٌٕ َتِنَزةْ بَُضِه ُجو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ابعس رجریی، اوبامثعؿ ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ولگ وھبےک وہےئ افر

 فہ است آدیم ےھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک است وجھکرںی دںی رہ آدیم ےئلیک اکی وجھکر۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ابعس رجریی، اوبامثعؿ ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

     1039    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لزحنً بً حاكب، ًبساهَّلل بً محنس بً یحٌٰي بً ابی ًنز ًسنی، سٔياٌ بً ًيييہ، محنس بً ًنزو، یحٌٰي بً ًبسا :  راوی



 

 

 حرضت زبير بً ًواو رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَنِ   ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ًَُيِيَيَة  ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس َسنٔیُّ َحسَّ ٌَ ًٔ أَبٔی ًَُنَز اِل ًُ َیِحٌَي بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ًِ َیِحٌَي بِ ًَ زٕو 

ًَِبسٔ   ًِ ًَ ًٔ َحاكٕٔب  َٗ بِ ٌٔئه  ًِ اليَّ ًَ ًَّ یَِوَمئٕٔذ  ا ىَزََلِت ثُهَّ َلُتِشأَلُ اَل َلنَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٔ او وَّ ٌَ ًٔ اِل ٔ بِ ًٔ الزُّبَيِر اَل الزُّبَيِرُ َوأَیُّ اهَّللٔ بِ

 ٌُ َُّط َسَيُٜو اَل أََما إٔى َٗ ِنزُ َواِلَناُئ  ٌٔ التَّ ََّنا صَُو اِْلَِسَوَزا ِيطُ َوإٔى ًَ ٌٔيٕه نُِشأَُل   َن

 دمحم نب ٰییحی نب ایب رمع دعین، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رمعف، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، دبعاہلل نب رضحت زریب نب وعاؾ ریض اہلل

( )ینعی مت اس دؿ وپےھچ اجؤ ےگ تمعن ےک اب
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ںیم( وت رے اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ بج ہی آتی ارتی )ُم

زریب ےن اہک وکیسن تمعن امہرے اپس ےہ سج ےس وپےھچ اجںیئ ےگ؟ رصػ دف زیچںی ںیہ وجھکر افر اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای تمعن اک زامہن رقبی ےہ۔

اہلل نب رضحت زریب نب وعاؾ دمحم نب ٰییحی نب ایب رمع دعین، ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب رمعف، ٰییحی نب دبعارلنمح نب احبط، دبع :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یک زدنیگ ےسیک زگری ؟۔

     1040    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًبسہ بً سلامیٌ، ہظاو بً رعوہ، وہب بً ٛيشاٌ، حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًِ َوصِٔب بِ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ًَِبَسةُ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ  ًٔ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ ِيَشا َٛ  ًٔ

 ٔ اب َٗ ًَلَی رٔ ًُ ثَََلُث ٔمائَٕة ىَِحنُٔل أَِزَواَزىَا  َه َوىَِح ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َثَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ اَل َب َٗ ٌُ ٌَ یَُٜو َّي کَا ىَٔي أَِزَوازُىَا َحً َٔ َٓ َيا 

٘ٔيَل یَ  َٓ ُجٔل ٔميَّا َتِنَزْة  ِسىَاَصا َوأَتَ لرٔلَّ َ٘ َٓ َسَصا حٔيَن  ِ٘ َٓ ِس َوَجِسىَا  َ٘ اَل َل َ٘ َٓ ًِ الزَُّجٔل  ِنَزةُ ٔم ٍُ التَّ َ٘ ًَ َت ِبٔس اهَّللٔ َوأَیِ ًَ ِيَيا ا أَبَا 



 

 

ًََْشَ َیِوّما أَکَِلَيا ٔمِيُط ثََناىَٔيَة  َٓ ُط اِلَبِْحُ  َٓ َذ َٗ ِس  َٗ ًُ بُٔحوٕت  إَٔذا ىَِح َٓ  اِلَبِْحَ 

ہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب شیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ امثعؿ نب ایب ہبیش، دبع

وتہش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رفاہن ایک نیت وس آدویمں وک )اہجد ےئلیک( افر امہرا وتہش امہری رگدونں رپ اھت ریخ امہرا 

مہ ےس رہ رفز اکی وجھکر یتلم ولوگں ےن اہک اے اوبدبع اہلل الھب اکی وجھکر ےس آدیم اک ایک اتنب وہاگ؟  متخ وہایگ اہیں کت ہک رہ صخش وک

اوہنں ےن اہک بج فہ یھب ہن ریہ وت اوستق مہ وک اس یک دقر ولعمؾ وہیئ۔ آرخ مہ دنمسر ےک انکرے آےئ فاہں مہ ےن داھکی اکی 

 س ںیم ےس ااھٹرہ دؿ کت اھکےت رےہ۔یلھچم ڑپی ےہ سج وک درای ےن کنیھپ دای ےہ مہ ا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب شیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امعرت ریمعت رکان؟

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 امعرت ریمعت رکان؟

     1041    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، ابومٌاویہ، اًنع، ابوسرف، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز :  راوی

 ًِ ًَ رَفٔ  ًِ أَبٔی الشَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم یِٕب َحسَّ ثََيا أَبُو َُکَ َّی  َحسَّ َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ اَل َمزَّ  َٗ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ

 َ٘ َٓ ًُ نُِؼلُٔحُط  ِلُت ُخؽٌّ َلَيا َوهَی ىَِح ُ٘ َٓ اَل َما صََذا  َ٘ َٓ ا َلَيا  الُٔخ ُخؼًّ ٌَ ًُ نُ َه َوىَِح َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ًِ َذلَٔک ًََلِيطٔ َوَسلََّه َم  ًَِحَل ٔم  ا أَُری اِْلَِمَز إَٔلَّ أَ

اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوبرفس، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے افرپ ےس 

اس وک درتس رک رےہ  زگرے مہ اکی وھجڑپنا انب رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای ہی ایک ےہ؟ مہ ےن رعض ایک امہرا اکمؿ رپاان وہایگ ےہ مہ



 

 

 ںیہ آپ ےن رفامای ںیم وت داتھکی وہں ومت اس ےس دلج آےن فایل ےہ۔

 اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوبرفس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ت ریمعت رکان؟امعر

     1042    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

وہ، اسحٙ بً ابی كلحہ، حرضت اىص  :  راوی  َ ًباض بً ًثناٌ زمظقی، وليس بً مشله، ًيسٰي بً ًبساَلًلی بً ابی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

َمِظقٔیُّ َحسَّ  ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ثَىٔي َحسَّ َوَة َحسَّ ِ ََ ًٔ أَبٔی  ًِلَی بِ َ ًَِبسٔ اِْل  ًُ ثََيا ًٔيَسي بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ

ًَلَی بَأب  بَّٕة  ُ٘ َه بٔ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َمزَّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ ًُ أَبٔی كَِلَحَة  ُٙ بِ َٓ إِٔسَح ًِ اِْلَِنَؼارٔ  اَل َما َرُجٕل ٔم َ٘

 َٓ ََٜذا  ٌُ َص َه کُلُّ َمإل یَُٜو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  ٌْ ََُٓل ُٗبَّْة بََياصَا  الُوا  َٗ  ٔ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ یَِوَو َصٔذظ ُضَو َوبَاْل 

َّی ا َنزَّ الئَّييُّ َػل َٓ َضا  ٌَ َوَؿ َٓ َّ اِْلَِنَؼارٔیَّ َذلَٔک  َبَل َٓ َضا اِلَ٘ٔياَمةٔ  ٌَ َُّط َوَؿ أُِخبَٔر أَى َٓ ًَِيَضا  َشأََل  َٓ َلِه َیَزَصا  َٓ ُس  ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه َب ًَ هَّللُ 

اَل َیزَِحُنطُ اهَّللُ یَزَِحُنطُ اهَّللُ  َ٘ َٓ ًَِيَک  ُط  َِ  لَٔنا بََل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ٰیسیع نب دبعاالیلع نب ایب رففہ، ااحسؼ نب ایب ہحلط، رضحت اسن

رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وگؽ اکمؿ ےک درفازے رپ ےس زگرے وج اکی ااصنری اک اھت آپ ےن رفامای ہی 

ایک ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک وگؽ ہلگنب سج وک الفں صخش ےن انبای ےہ۔ آپ ےن رفامای وج امؽ ایسی زیچفں ںیم رخچ وہ فہ ایقتم ےک 

ؿ فابؽ وہاگ اس ےک امکل رپ ہی ربخ ایس ااصنری وک یچنہپ اس ےن اس وک رگا دای رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادرھ ےس د

زگرے وت اس وگؽ ےلگنب وک ںیہن داھکی اس اک احؽ وپاھچ ولوگں ےن رعض ایک آپ ےن وج رفامای اھت اس یک ربخ بج اکمؿ ےک امکل وک 

 ا دای۔ آپ ےن رفامای اہلل اس رپ رمح رکے اہلل اس رپ رمح رکے۔یچنہپ وت اس ےن اس وک رگ



 

 

 ابعس نب امثعؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، ٰیسیع نب دبعاالیلع نب ایب رففہ، ا،قح نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 امعرت ریمعت رکان؟

     1043    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً یحٌٰي ، ابونٌيه، اسحٙ بً سٌيس بً ًنزو بً سٌيس بً ًاؾ، سٌيس، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 َ ًُ َیِحٌ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔيطٔ َس ًَ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ٌٔئس بِ ًٔ َس ًَِنزٔو بِ  ًٔ ٔ ٌٔئس ب ًُ َس ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ِيٕه َحسَّ ٌَ ثََيا أَبُو نُ  ي َحسَّ

 ًِ ٜٔيُّىٔي ٔم ُ ًََلِيطٔ َوَسلََّه بََيِيُت بَِيّتا ی َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ِس َرأَیُِتىٔي َم َ٘ اَل َل َٗ ًٔ ًَُنَز  ِنٔص َما الِ  ابِ ًِ الظَّ ٜٔيُّىٔي ٔم َنََطٔ َویُ

ایَی ٌَ ُٙ اهَّللٔ َت َلِيطٔ َخِل ًَ ًَاىَىٔي   أَ

دمحم نب ٰییحی ، اوبمیعن، ااحسؼ نب دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص، دیعس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن 

 ےک اپس رےتہ ےھت ںیم ےن اکی وکیڑھی انبیل وج ابرش افر دوھپ ےس اےنپ آپ وک داھکی بج مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ھجم وک اچبیت افر اےکس انبےن ںیم اہلل اعتیل یک ولخمؼ ےن ریمی دمد ںیہن یک ؟یھ۔

 دمحم نب ٰییحی ، اوبمیعن، ا،قح نب دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص، دیعس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 امعرت ریمعت رکان؟



 

 

     1044    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً موسٰي ، شیک، ابی اسحٙ، حارثہ بً مرضب :  راوی

ثََيا إِٔسنَ  َٓ َحسَّ وزُُظ  ٌُ اَل أََتِيَيا َخبَّابّا َن َٗ ٕب  ًٔ ُمرَضِّ ًِ َحارٔثََة بِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ یْک  ثََيا َشٔ ًُ ُموَسي َحسَّ ِس ٌٔيُل بِ َ٘ اَل َل َ٘

وُل ََل َتَتَنيَِّوا الِ  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َسنٔ یٔم َوَلِوََل أَن ِ٘ ِبَس َلُيِؤَجزُ فٔی كَاَل َس ٌَ ٌَّ اِل ٔ اَل إ َٗ َنِوَت َلَتَنيَِّيُتُط َو

اَل فٔی اِلبَٔيائٔ  َٗ َُّرأب أَِو  تٔطٔ کُلَِّضا إَٔلَّ فٔی الت َ٘ َٔ  َن

اامسلیع نب ومٰیس ، رشکی، ایب ااحسؼ ، احرہث نب رضمب ےس رفاتی ےہ مہ ابخب یک ایعدت وک ےئگ اوہنں ےن ےن اہک ریمی امیبری 

افر ارگ ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہن انس وہات آپ رفامےت ےھت ہک ومت یک آرزف تم رکف وت ںیم یبمل وہیئگ 

ومت یک آرزف رکات افر آپ ےن رفامای دنبے وک رہ اکی رخچ رکےن ںیم وثاب اتلم ےہ رگم یٹم ںیم رخےنچ اک ای ویں رفامای ہک امعرت ںیم 

 رخےنچ اک وثاب ںیہن اتلم۔

 اامسلیع نب ومٰیس ، رشکی، ایب ا،قح، احرہث نب رضمب :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1045    سیثح                               جلس سوو  :  جلس

 رحملہ بً یحٌٰي، ًبساهَّلل بً وہب، ابً لہيٌہ، ابً ہبيرہ، ابی تنيه جيشيانی حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ ًٔ صَُبيَِرَة  ًِ ابِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ابِ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ یَِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ٔ َحسَّ اَل ًِ أَب َٗ ی َتنٔيٕه اِلَحِيَظانٔیِّ 

ًَلَی َِّلُتِه  ُِه َتَوک َّٜ وُل َلِو أَى ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ُت ًَُنَز َي ٌِ ُٚ  َسنٔ َنا َیزُِز َٛ ُِٜه  َٗ ُّلٔطٔ َلَزَز َّٙ َتَوک اهَّللٔ َح



 

 

 ّ ُسو خَٔناّػا َوَتزُوُح بَٔلاى ِِ يَِر َت  االلَّ

اأین رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن 

 

شت
ن  ح 
رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، انب ریبہہ، ایب ،میم 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ارگ مت اسیج اچےئہ فاسی اہلل رپ وتلک رکف وت مت وک اس رطح ےس رفزی دے 

 ۔ات ےہ حبص وک فہ وھبےک اےتھٹ ںیہ افر اشؾ وک ٹیپ رھبے وہےئ آےت ںیہ۔ےسیج رپدنفں وک د

اأین رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

شت
ن  ح 
 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، انب ریبہہ، ایب ،میم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1046    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، سَلو ، حبہ اور سواء :  راوی

 ًِ ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحبََّة َوَسَوإئ َحسَّ ًَ ِحبٔيَل  ِحبٔيَل أَبٔی ُشَ ًٔ ُشَ ٔ بِ و ًِ َسَلَّ ًَ ًَِنٔع  َ اِْل

ًَلَ  ًَيَّاُظ  َ أ َٓ الُٔخ َطِيّئا  ٌَ َه َوصَُو ُي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی الئَّييِّ َػل اََل َزَخِلَيا  َٗ ٚٔ َما ابِىَِي َخالٕٔس  ًِ الزِِّز اَل ََل َتِيَئَشا ٔم َ٘ َٓ ِيطٔ 

 َّ ًَز ُُٗط اهَّللُ  ًََلِيطٔ ِْٗٔشْ ثُهَّ َیزُِز طُ أَِحَنَز َلِيَص  ٌَ َتلُٔسُظ أُمُّ ٌَّ اِْلِٔنَشا ٔ إ َٓ  َوَجلَّ  َتَضزََّزِت ُرُؤُسَُٜنا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، السؾ ، ہبح افر وساء ےس رفاتی ےہ دفونں اخدل ےک ےٹیب ےھت ہک مہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےک اپس ےئگ آپ ھچک اکؾ رک رےہ ےھت مہ ےن اس اکؾ ںیم آپ یک دمد یک آپ ےن رفامای مت دفونں رفزی یک رکف ہن رکانبج کت 

 اہمترے رس ےتلہ رںیہ )زدنہ روہ( اےئلس ہک امں ےچب وک رسخ یتنج ےہ اس رپ اھکؽ ںیہن وہیت رھپ اہلل اعتیل اس وک رفزی د۔ات ےہ۔

  ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، السؾ ، ہبح افر وساءاوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1047    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

يؼور، ابوطٌيب ػالح بً زریٙ ًلار، سٌيسبً ًبسالزحنً جنهی، موسٰي بً ًلی بً رباح، حرضت اسحٙ بً م :  راوی

 ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبسٔ   ًُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس اُر َحسَّ لَّ ٌَ ٕٙ اِل ًُ ُزَریِ ِيٕب َػالُٔح بِ ٌَ ًُ َمِيُؼوٕر أَىَِبأَىَا أَبُو ُط ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًٔ الِ َحسَّ ًِ ُموَسي  الزَِّحَن ًَ ُحَنهٔیُّ 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ أؾ  ٌَ ًٔ اِل ِنزٔو بِ ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ َربَإح  ًٔ ًُلَیِّ بِ ًٔ آَزَو بٔکُلِّ بِ ِلٔب ابِ َٗ  ًِ ٌَّ ٔم ٔ َه إ

َضا َلِه یُبَ  َب کُلَّ ٌَ ِلبُُط الظُّ َٗ  ٍَ َب ًِ اتَّ َن َٓ َبّة  ٌِ ٕ ُط َب َواز ٌُّ َظ اُظ التَّ َٔ َٛ ًَلَی اهَّللٔ  ََّل  ًِ َتَوک َٜطُ َوَم  أل اهَّللُ بٔأَیِّ َوازٕ أَصَِل

ااحسؼ نب وصنمر، اوببیعش اصحل نب زرقی اطعر، دیعسنب دبعارلنمح یحمج، ومٰیس نب یلع نب رابح، رضحت رمع نب اعص ریض اہلل 

ےن رفامای آدؾ ےک دؽ ںیم تہب یس راںیہ ںیہ رھپ وج صخش اےنپ دؽ وک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

بس راوہں ںیم اگل دے وت اہلل اعتیل رپفاہ ہن رکے اگ اس وک یسک راہ ںیم الہک رک دے افر وج صخش اہلل اعتیل رپ رھبفہس رکے وت بس 

 راوہں یک رکف اس وک اجیت رےہ یگ۔

رقی اطعر، دیعسنب دبعارلنمح یحمج، ومٰیس نب یلع نب رابح، رضحت رمع نب اعص ا،قح نب وصنمر، اوببیعش اصحل نب ز :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔



 

 

     1048    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً َریٕ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ٕٕ َحسَّ ی ًُ ََرٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّللُ ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػ َحسَّ ل

ًَّ بٔاهَّللٔ  ًُ الوَّ ًَّ أََحْس ٔمِيُِٜه إَٔلَّ َوصَُو یُِحٔش وُل ََل یَُنوَت ُ٘  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي

دمحم نب رطفی، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن انس آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 مت ںیم ےس وکیئ ہن رمے رگم اس احؽ ںیم ہک فہ اہلل اعتیل ےس کین امگؿ راتھک وہ۔فآہل فملس ےس آپ رفامےت ےھت 

 دمحم نب رطفی، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ زدہ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1049    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ػباح، سٔياٌ بً ًيييہ، ابً ًحَلٌ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ًَُيِييَ  ٌُ بِ َيا ِٔ بَّاحٔ أَىَِبأَىَا ُس ًُ الؼَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُّ بٔطٔ الئَّييَّ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِبلُ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ َة 

ٕٔ َوفٔی کُٓلٕ َخيِرْ  ي ٌٔ َـّ ًٔ ال ًِ اِلُنِؤٔم ٔیَی اهَّللٔ ٔم ؤیُّ َخيِْر َوأََحبُّ إ َ٘ ًُ اِل اَل اِلُنِؤٔم َٗ َه  َک  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٌُ َٔ ًَلَی َما یَِي ِؾ  حٔزِ  ارِحٔ ٌِ َوََل َت

ِيَل  َنَل الظَّ ًَ َتُح  ِٔ ِو َت ٌَّ اللَّ ٔ إ َٓ ِو  َل َوإٔیَّاَک َواللَّ ٌَ َٓ َسُر اهَّللٔ َوَما َطاَئ  َٗ ِل  ُ٘ َٓ ََُلَبَک أَِمْز   ٌِ ٔ إ َٓ ٌٔ  ا

 ہیلع دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل

وت فآہل فملس ےن رفامای وقی املسمؿ اہلل اعتیل وک زایدہ دنسپ ےہ انوتاں املسمؿ ےس رہ الھبیئ ںیم وت رحص رک رھپ ارگ وت ولغمب وہ اجےئ 

ہک  ہہک اہلل اعتیل یک دقتری ےہ افر وج اس ےن اچاہ فہ ایک افر رہزگ ارگ رگم تم رک ارگ ناطیؿ اک درفازہ وھکاتل ےہ بج اس وطر ےس وہ



 

 

 دقتری رپ ےب اامتعدی ےلکن افر ااسنؿ وک ہی دیقعہ وہ ہک ہی امہرے الفں اکؾ رکےن ےس ہی آتف آیئ۔

 دمحم نب ابصح، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1050    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ًبسالوہاب، ًبساهَّلل بً ىنير، ابزاہيه بً ٓـل، سٌيس م٘بری، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ِبُس الزَّ  ًَ ثََيا  ُ َحسَّ ب ِ٘ ٌٔيٕس اِلَن ًِ َس ًَ ٔل  ـِ َٔ ًٔ اِل ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ  ٕ ًُ ىَُنيِر ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًَِبٔس اِلَوصَّأب َحسَّ  ًُ ًٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة ِحَن ًَ رٔیِّ 

َه اِلکَلَٔنُة اِلحَِٜٔنُة َؿالَُّة اِلُنؤِ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  ُّٙ بَٔضاَٗ ُضَو أََح َٓ ًٔ َحِيُثَنا َوَجَسَصا   ٔم

دبعارلنمح نب دبعاولاہب، دبعاہلل نب ریمن، اربامیہ نب لضف، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ےئ فہ ااکس زایدہ ادقار ےہ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تمکح اک ہملک وگای املسمؿ یک مگ دشہ زیچ ےہ اہجں اس وک اپ

 دبعارلنمح نب دبعاولاہب، دبعاہلل نب ریمن، اربامیہ نب لضف، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 نیقی اک ایبؿ۔وتلک افر

     1051    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ًباض بً ًبسالٌويه ًيبری، ػٔواٌ بً ًيسٰي، ًبساهَّلل بً سٌيسبً ابی ہيس، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ثَيَ  ِيبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ٔوئه اِل ٌَ ِبٔس اِل ًَ  ًُ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل اَل َحسَّ َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ أَبٔی صِٔيٕس  ٌٔئس بِ ًٔ َس ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ًُ ًٔيَسي  ٌُ بِ َوا ِٔ ا َػ

ثٔيرْ  َٛ ٌْ ٓٔيضَٔنا  بُو ِِ ٌٔ َم َنَتا ٌِ ٔ َه ن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ًَبَّإض َي  ًَ ُت ابِ ٌِ ُة َسنٔ حَّ ًِ اليَّأض الؼِّ  ٔم

ُ َواِلرَفَ   اْ

ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، وفصاؿ نب ٰیسیع، دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف ںیتمعن اسی ںیہ ہک تہب ےس ولگ اؿ ںیم انرکشی رک رےہ ںیہ۔ اکی وت دنتریتس افر 

 (۔دفرسے رفاتغ )ےب رکفی

 ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، وفصاؿ نب ٰیسیع، دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1052    حسیث                               سووجلس   :  جلس

 محنس بً زیاز، ٓـيل بً سلامیٌ، ًبساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه، ًثناٌ بً جبير، حرضت ابوایوب :  راوی

 ٌَ ًُ ًُِثَنا ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌَ َحسَّ ًُ ُسَلامِیَ ِيُل بِ ـَ ُٔ ثََيا اِل ًُ زٔیَازٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َمِویَی  َحسَّ ًُ ُجَبيِر ٌُ بِ ثَىٔي ًُِثَنا ًٔ ُخَثِيٕه َحسَّ بِ

اَل یَا َرُسوَل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٔیَی الئَّييِّ َػل اَل َجاَئ َرُجْل إ َٗ ًِ أَبٔی أَیُّوَب  ًَ ُِٗنَت فٔی أَبٔی أَیُّوَب  اَل إَٔذا  َٗ ًَلِِّنىٔي َوأَِؤجزِ  اهَّللٔ 

ََٓؼلِّ َػ  ا فٔی أَیِسٔی اليَّاضٔ َػََلتَٔک  ًَنَّ ٍِ اِلَيأَِض  َتٔذُر ٔمِيُط َوأَِجنٔ ٌِ ِه بٔکَََلوٕ َت َٕ َوََل َتکَلَّ  ََلَة ُمَوزِّ

دمحم نب زاید، لیضف نب امیلسؿ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، امثعؿ نب ریبج، رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ اکی صخش آرضحنت 



 

 

افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ ابت رفامےیئ نکیل رصتخم۔ آپ ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای 

رفامای بج وت امنز ںیم ڑھکا وہ وت ایسی ڑپھ وگای وت اب اس داین ےس رتصخ وہےن فاال ےہ افر ایسی ابت ہنم ےس تم اکنؽ سج ےس 

 ےس امویس وہ اج۔آدنئہ ذعر رکان ڑپے افر وج ھچک ولوگں ےک اپس ےہ اس 

 دمحم نب زاید، لیضف نب امیلسؿ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، امثعؿ نب ریبج، رضحت اوباویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتلک افرنیقی اک ایبؿ۔

     1053    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، حشً بً موسٰي ، حناز بً سلنہ، ًلی بً زیس، اوض بً خالس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

 ًٔ ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًَ ًُ ُموَسي  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ َخالٕٔس  ًِ أَِؤض بِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َسَلَنَة 

ٍُ اِلٔحَِٜنَة ثُهَّ ََل  َه َمَثُل الَّٔذی َیِحلُٔص َيِشَن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ َػاحٔبٔطٔ إَٔلَّ بَْٔشِّ صَُزیَِزَة  ًَ ُث   یَُحسِّ

نَ  َٛ  ٍُ ََٓذَصَب َما َيِشَن ٌٔ َخيِرَٔصا  ُدِذ بٔأُذُ َٓ اَل اذَِصِب  َٗ ََُينَٔک   ًِ اَل یَا َراعٔی أَِجزِٔرنٔی َطاّة ٔم َ٘ َٓ أََخَذ َثٔل َرُجٕل أَتَی َرأًّيا  َٓ  

ثََيا ُمو ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََياُظ إِٔسَن ًُ َسَلَنَة َحسَّ ًٔ بِ اَل أَبُو اِلَحَش َٗ َئه  َِ ٌٔ کَِلٔب اِل اَل بٔأُذُ َٗ ََٓذََکَ ىَِحَوُظ َو اْز  ثََيا َحنَّ َسي َحسَّ

ٌٔ َخيِرَٔصا َطاةّ   ٓٔيطٔ بٔأُذُ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، افس نب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ھٹیب رک تمکح یک ابت ےنس رھپ ولوگں ےس فیہ ابت ایبؿ رکے وج اس ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش

و  
 ھک
ح
م

ربی ابت  ین ےہ اےنپ اس؟یھ ےس وت اس یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج اکی صخش رچفا ےہ ےک اپس آای افر اس ےس اہک اے رچفا ےہ 

 ولعمؾ وہ اس اک اکؿ ڑکپ رک ےل اج۔ رھپ فہ ایگ اکی رکبی ذحب رکےن ےک ےئل دے۔ فہ وبال اج افر ہلگ ںیم ےس )وج یھب رکبی ےھجت( ایھچ



 

 

 افر ےتک اک اکؿ ڑکپ رک ےل الچ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ، امحد نب ہملس، یلع نب زدی، افس نب اخدل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔

     1054    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

مشلنہ، اًنع، ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساهَّلل بً  سویس بً سٌيس، ًلی بً مشہز، ًلی بً مينوٌ رقی، سٌيس بً :  راوی

 مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَيَ  ِّیُّ َحسَّ ٌٕ الزَّق ًُ َمِيُنو ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٕ ح و َحسَّ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًُ َحسَّ ٌٔيُس بِ ًِ  ا َس ًَ ا  ٌّ َمِشَلَنَة َجنٔي

 ٔ ًِ إ ًَ ًَِنٔع  َ َه ََل یَِسُخُل الِ اِْل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ٌَ فٔی بَِزاصٔيَه  ًِ کَا َحيََّة َم

ا َ٘ ِلبٔطٔ ٔمِث َٗ ٌَ فٔی  ًِ کَا ٕ َوََل یَِسُخُل اليَّاَر َم ًِ ٛٔبِر َزٕل ٔم ِ ََ  ًِ اُل َحبَّٕة ٔم َ٘ ِلبٔطٔ ٔمِث َٗ ٌٕ ًِ إٔیَنا َزٕل ٔم ِ ََ  ًِ  ُل َحبَّٕة ٔم

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، یلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ایئ ےک داےن ےک ربارب ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ صخش تنج ںیم ہن اجےئ اگ سج ےک دؽ ںیم ر

 رغفر وہ افر فہ صخش دفزخ ںیم ہن اجےئ اگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داےن ےک ربارب اامیؿ وہ۔

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، یلع نب ومیمؿ ریق، دیعس نب ہملسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔

     1055    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہہياز بً رسی، ابواَلحوؾ، ًلاء بً سائب، اَغ ابی مشله  :  راوی

ًِ اِْلَََغِّ أَبٔی ُمِشلٕٔه  ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

وُل اهَّللُ  ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ِيُتطُ فٔی اهَّللٔ َػل َ٘ ًَىٔي َواحّٔسا ٔمِيُضَنا أَِل ًِ ىَاَز َوَنُة إَٔزارٔی َم ٌَ ٜٔبِرٔیَاُئ رَٔزائٔی َواِل ُسِبَحاىَُط اِل

 َجَضيََّه 

انہد نب رسی، اوباالوحص، اطعء نب اسبئ، ارغ ایب ملسم ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

اہلل احبسہن فاعتیل رفامات ےہ ةکت ریمی اچدر ےہ افر سبایئ ریما ازار رھپ وج وکیئ اؿ دفونں ںیم ےس یسک ےئلیک ھجم ےس فملس ےن رفامای 

 ڑگھجے ںیم اس وک منہ ںیم ڈاولں اگ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اطعء نب اسبئ، ارغ ایب ملسم ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔

     1056    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

لاء بً سائب، سٌيسبً جبيریً، حرضت ابً ًباض ًبساهَّلل بً سٌيس، ہاروٌ بً اسحٙ، ًبسالزحنً محاربی، ً :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

َل  ًَ  ًِ ًَ ًٔ اِلُنَحارٔبٔیُّ  ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  اََل َحسَّ َٗ  َٙ ًُ إِٔسَح ٌُ بِ ٌٔيٕس َوَصاُرو ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ٌٔيسٔ َحسَّ ًِ َس ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ أئ بِ

 َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ  ٕ ًٔ ُجَبيِر َوَنةُ بِ ٌَ ٜٔبِرٔیَاُئ رَٔزائٔی َواِل وُل اهَّللُ ُسِبَحاىَطُ اِل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  اَل 

ِيُتطُ فٔی اليَّارٔ  َ٘ ًَىٔي َواحّٔسا ٔمِيُضَنا أَِل ًِ ىَاَز َن َٓ  إَٔزارٔی 

نب اسبئ، دیعسنب ریبجنی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دبع اہلل نب دیعس، اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعارلنمح احمریب، اطعء

 یھب ایسی یہ رفاتی ےہ۔

دبعاہلل نب دیعس، اہرفؿ نب ا،قح، دبعارلنمح احمریب، اطعء نب اسبئ، دیعسنب ریبجنی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔ وتا ع

     1057    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رحملہ بً یحٌٰي ، ابً وہب، ًنزو بً حارث، ابی ہيثه، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ثَُط  اّجا َحسَّ ٌَّ َزرَّ ًُ اِلَحارٔٔث أَ ًَِنزُو بِ ًُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًِ  َحسَّ ًَ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ أَبٔی اِلَضِيَثٔه 

ٍُ ِهَّلِل ُسِبَحا ًِ یََتَواَؿ اَل َم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی اهَّللٔ َزَرَجّة َرُسؤل اهَّللٔ َػل َّرُ  َٜب ًِ یََت ُط اهَّللُ بٔطٔ َزَرَجّة َوَم ٌُ َٓ ىَُط َزَرَجّة َیزِ

آٔلٔيَن  ٔل الشَّ َٔ َلُط فٔی أَِس ٌَ َّي یَِح ُط اهَّللُ بٔطٔ َزَرَجّة َحً ٌُ ـَ  َي

ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل  رحہلم نب ٰییحی ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب مثیہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

فملس ےن رفامای وج صخش اہلل زعفلج یک راض دنمی ےک فاےطس اکی درہج اک وت ا ع رکے وت اہلل اعتیل اس اک اکی درہج دنلب رکے اگ افر 
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َ
 )بس ےس  وج وکیئ اہلل اعتیل ےک اسےنم اکی درہج ةکت رکے وت اہلل اعتیل اس اک اکی درہج اٹھگدے اگ اہیں کت ہک أ
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 الچندرہج( ںیم اوکس رےھک اگ۔

 رحہلم نب ٰییحی ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب مثیہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔وتا ع 

     1058    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی، ًبسالؼنس، سله بً ٗتيبہ، طٌبہ، ًلی بً زیس، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

نَ  ِبُس الؼَّ ًَ ثََيا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ُٗتَِيَبَة   ًُ ٔس َوَسِلُه بِ

َنا یَيِ  َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ أَصِٔل اِلَنٔسیَئة َلَتأُِخُذ بَٔئس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٌِ کَاىَِت اِْلََمُة ٔم ٔ ًِ یَ إ َُ یََسُظ ٔم ٔ َّي َتِذَصَب بٔطٔ ز ٔسَصا َحً

ًِ اِلَنٔسیَئة فٔی َحاَجتَٔضا  َحِيُث َطائَِت ٔم

رصن نب یلع، دبعادمصل، ملس نب  ،ہبی، ہبعش، یلع نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمہن یک اکی 

ھت اس ےک اہھت ںیم ےس ہن اکنےتل اہیں کت فہ آپ وک ےل اجیت ولڈنی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت ڑکپیت رھپ آپ اانپ اہ

 اہجں اچیتہ اےنپ اکؾ ےک ےئل۔

 رصن نب یلع، دبعادمصل، ملس نب  ،ہبی، ہبعش، یلع نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔



 

 

     1059    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزو بً رآٍ، جزیز، مشله اًور، اىص بً مالک :  راوی

 ٔ ًِ ُمِشل ًَ ثََيا َجزٔیْز  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  َه َحسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًَِورٔ  َ ٕه اِْل

یَِوَة َو  ٌَ یَِوَو ُْقَ ُب اِلٔحَناَر َوکَا َٛ َوَة اِلَنِنلُؤک َوَیزِ ًِ ٍُ اِلحَٔياَزَة َویُحٔيُب َز وزُ اِلَنزٔیَف َوُيَظيِّ ٌُ ًَلَی حَٔنإر َویَ َي  ٔ ير ـٔ ِوَو َخِيبَرَ اليَّ

 ٕٕ ًِ لٔي ْٖ ٔم ٕٕ َوَتِحَتُط إٔکَا ًِ لٔي ًٕ ٔم  ًَلَی حَٔنإر َمِدُلووٕ بَٔزَس

رمعف نب راعف، رجری، ملسم اوعر، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس امیبر یک ایعدت رکےت ہچنزے 

 وسار وہےت افر سج دؿ ینب رق ہظ افر ینب  ریض اک فاہعق وہا اس دؿ آپ شیکھت اجےت الغؾ ارگ دوعت د۔ات وت یھب وبقؽ رکےت دگےھ

اکی دگےھ رپ وسار ےھت اس یک ریس رخام یک اھچؽ یک ؟یھ آپ ےک ےچین اکی زنی اھت رخام اک وپتس اک وج دگےھ رپ راھک اھت ہی بس اومر 

 آپ یک وت ا ع افر ااسکنری رپ دالتل رکےت ںیہ۔

 ری، ملسم اوعر، اسن نب امکلرمعف نب راعف، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتا ع اک ایبؿ افر  رب ےک وھچڑ د ےن اک ایبؿ۔

     1060    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً سٌيس، ًلی بً حشين بً واٗس، مَط، ٗتازہ، مَطٖ، حرضت ابً ًباض بً حنار رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاحنس  :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ًِ ًَ ًِ َمََطٕ  ًَ ثََيا أَبٔی  ًٔ َوإٗٔس َحسَّ ًُ اِلُحَشئِن بِ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ  َحسَّ ًِ ًَٔيأق بِ ًَ  ٕٖ ًِ ُمََطِّ ًَ

ٌِ  حَٔنارٕ  َ ٔیَیَّ أ ًَزَّ َوَجلَّ أَِووَی إ ٌَّ اهَّلَل  ٔ اَل إ َ٘ َٓ َُّط َخَلَبُضِه  ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَى َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَلَی أََحسٕ  ًَ َُخَ أََحْس  ِٔ َّي ََل َي وا َحً ٌُ  َتَواَؿ

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت ادمح نب دیعس، یلع نب نیسح نب فادق، رطم، اتقدہ، رطمػ، رضحت انب ابعس نب امحر ریض



 

 

ؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک ہبطخ انسای وت رفامای ےب کش اہلل اعتیل ےن ھجم وک فیح  یجیھ ہک وتا ع رکف اہیں کت ہک وکیئ املسم

 دفرسے رپ رخف ہن رکے۔

  ابعس نب امحر ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دیعس، یلع نب نیسح نب فادق، رطم، اتقدہ، رطمػ، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشؾ اک ایبؿ

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اک ایبؿ

     1061    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٰي بً سٌيس، ًبسالزحنً بً مہسی، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساهَّلل بً ابی ًتبہ، ابوسٌيس خسریمحنس بً بظار، یحٌ :  راوی

 ٌِ ثََيا ُط اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِضٔسٓیٕ  ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ٌٔيٕس َو ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ  ًِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َبُة 

ًٔ أَبٔی ًُ  َلِيطٔ َوَس بِ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل اَل کَا َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ًٔ َمالٕٔک  ًِ تَِبَة َمِویّی ْٔلَىَٔص بِ َه أََطسَّ َحَياّئ ٔم لَّ

َظ َطِيّئا ُرئَٔی َذلَٔک فٔی َوِجضٔطٔ  ٌَ إَٔذا ََکٔ  ًَِذَراَئ فٔی خِٔسرَٔصا َوکَا

، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس

اہلل ہیلع فآہل فملس وک ونکاری ڑلیک ےس یھب زایدہ رشؾ ؟یھ وج رپدے ںیم ریتہ ےہ افر آپ بج یسک زیچ وک ربا اجےتن وت آپ ےک 

 کرارک ہرہے ںیم ااکس ارث ولعمؾ وہات۔

  نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع، اوبدیعس دخریدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اک ایبؿ

     1062    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً ًبساهَّلل رقی، ًيسٰي بً یوىص، مٌاویہ بً یحٌٰي ، زہزی، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ الزُّ  ًَ ًٔ یَِحٌَي  اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًُ یُوىَُص  ثََيا ًٔيَسي بِ ِّیُّ َحسَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ الزَّق  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًَ َحسَّ اَل صِزٔیِّ  َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص 

ُٙ اِْلِٔسََلؤ اِلَحَياُئ  ا َوُخلُ ّ٘ ًٕ ُخلُ ٌَّ لٔکُلِّ زٔی ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

اامسلیع نب دبعاہلل ریق، ٰیسیع نب ویسن، اعمفہی نب ٰییحی ، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل 

  فآہل فملس ےن رفامای رہ دنی فاولں ںیم اکی تلصخ وہیت ےہ افر االسؾ یک تلصخ ایح ےہ۔ہیلع

 اامسلیع نب دبعاہلل ریق، ٰیسیع نب ویسن، اعمفہی نب ٰییحی ، زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اک ایبؿ

     1063    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبساهَّلل بً سٌيس، سٌيس بً محنس وراٚ، ػالح بً حياٌ، محنسبً ٌٛب ْقیط، ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٌٔيٕس حَ  ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ هٔيِّ  ٕب اِلُْقَ ٌِ َٛ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ا ًُ َحشَّ ثََيا َػالُٔح بِ ُٚ َحسَّ ا ٕس اِلَورَّ ًُ ُمَحنَّ ٌٔيُس بِ ثََيا َس سَّ

 ٔ َٙ اِْل ٌَّ ُخلُ ٔ ا َوإ ّ٘ ًٕ ُخلُ ٌَّ لٔکُلِّ زٔی ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ  ِلَحَياُئ ِسََلؤ اابِ

دبع اہلل نب دیعس، دیعس نب دمحم فراؼ، اصحل نب ایحؿ، دمحمنب بعک رقیط، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اےسی یہ رفاتی 



 

 

 ےہ۔

 دبعاہلل نب دیعس، دیعس نب دمحم فراؼ، اصحل نب ایحؿ، دمحمنب بعک رقیط، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اک ایبؿ

     1064    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زوًنزو بً رآٍ، جزیز، ميؼور، ربعی بً رحاغ، ً٘بہ بً ًنز، ابومشٌوز انؼاری اور ً٘بہ بً ًن :  راوی

 ٔ ِنزٕو أَب ًَ  ًٔ َبَة بِ ِ٘ ًُ ًِ ًَ إغ  ًٔ رٔحَ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ًَِنزُو بِ ثََيا  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ وزٕ  ٌُ ی َمِش

ؤ اليُّبُوَّ  ًِ َِکَ ا أَِزَرَک اليَّاُض ٔم ٌَّ ٔمنَّ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍِ َما ٔطئَِت َػل اِػَي َٓ  ةٔ اِْلُویَی إَٔذا َلِه َتِشَتِهٔی 

رمعف نب راعف، رجری، وصنمر، ریعب نب رحاش، ہبقع نب رمع، اوبوعسمد ااصنری افر ہبقع نب رمعف ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 ےہ بج وت رشؾ ہن رکے وت وج یج اچےہ فہ رک۔ فآہل فملس ےن رفامای ولوگں ےک اپس وج اےلگ ربمغیپفں ےک الکؾ ںیم ےس رہ ایگ ےہ فہ ہی

 رمعف نب راعف، رجری، وصنمر، ریعب نب رحاش، ہبقع نب رمع، اوبوعسمد ااصنری افر ہبقع نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ؿرشؾ اک ایب

     1065    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 اسناًيل بً موسٰي ، ہظيه، ميؼور، حشً ، حرضت ابوبرک ػسیٙ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ا َٗ َة  ًِ أَبٔی برَِکَ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا صَُظِيْه  ًُ ُموَسي َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َل 

اُئ فٔی اليَّارٔ  َٔ أئ َواِلَح َٔ ًِ اِلَح ٌُ فٔی اِلَحيَّةٔ َواِلَبَذاُئ ٔم ٌٔ َواِْلٔیَنا ًِ اِْلٔیَنا َه اِلَحَياُئ ٔم  َوَسلَّ

 ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب ومٰیس ، میشہ، وصنمر، نسح ، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 فملس ےن رفامای ایح اامیؿ ںیم دالخ ےہ افر شحف وگیئ افج ےہ افر افجدفزخ ںیم اجےئ یگ۔

 اامسلیع نب ومٰیس ، میشہ، وصنمر، نسح ، رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ اک ایبؿ

     1066    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشً بً ًلی خَلل، ًبسالززاٚ، مٌنز، ثابت، اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

بِ  ًَ ثََيا  ُل َحسَّ ًَلٓٔیٕ اِلَدَلَّ  ًُ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَىَٕص أَ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ُس الزَّزَّ

مُّ إَٔلَّ َزاىَطُ  َٗ ٌَ اِلَحَياُئ فٔی َطِيٕئ  مُّ إَٔلَّ َطاىَُط َوََل کَا َٗ ُِٔحُع فٔی َطِيٕئ  ٌَ اِل اَل َما کَا َٗ َه   َوَسلَّ

ؼ، رمعم، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نسح نب یلع الخؽ، دبعارلزا

سج زیچ ںیم شحف وہ فہ اوکس بیع دار رک دے اگ وت ااسنؿ رضفر شحف ےس بیع دار وہ اجےئ اگ افر ایح سج زیچ ںیم آاجےئ فہ اوکس دمعہ 

 رک دے یگ۔

 ؼ، رمعم، اثتب، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب یلع الخؽ، دبعارلزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ملح افر ربدابری اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ملح افر ربدابری اک ایبؿ ۔

     1067    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رحملہ بً یحٌٰي، ًبساهَّلل بً وہب، سٌيس بً ابی ایوب، ابومزحوو، سہل بً مٌاذ بً اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی َم  ًَ ًُ أَبٔی أَیُّوَب  ٌٔيُس بِ ثَىٔي َس ًُ َوصِٕب َحسَّ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ًِ َسضِ َحسَّ ًَ ًٔ زِحُووٕ  اذٔ بِ ٌَ ًٔ ُم ٔل بِ

ًَلَی أَ  ازْٔر  َٗ َوَه َُِيّوا َوصَُو  َٛ  ًِ اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔيطٔ أَ ًَ ًَلَی ُرُؤٔض أَىَٕص  ًَاُظ اهَّللُ  َٔٔذُظ َز ٌِ یُِي

َِّرُظ فٔی أَیِّ اِلحُ  َّي یَُدي ٙٔ َیِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ َحً ٔ  ورٔ َطاَئ اِلَدََلئ

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، دیعس نب ایب اویب، اوبرموحؾ، لہس نب اعمذ نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اانپ ہ ہ رفک ےل افر فہ اطتق راتھک وہ اس وک اامعتسؽ رکےن یک وت اہلل اعتیل اس وک

  دؿ ولوگں ےک اسےنم البےئ اگ افر اس وک ا رایر دے اگ سج وحر وک اچےہ فہ دنسپ رکےل۔ایقتم ےک

 رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، دیعس نب ایب اویب، اوبرموحؾ، لہس نب اعمذ نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ملح افر ربدابری اک ایبؿ ۔

     1068    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوَکیب محنسبً ًَلء ہنسانی، یوىص بً بٜير، خالس بً زیيار طيبانی، ًنارہ ًبسی، ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 تٌایٰی ًيہ

ثَيَ  ًُ زٔیَيإر َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ًُ ب ثََيا یُوىُُص بِ ََلٔئ اِلَضِنَسانٔیُّ َحسَّ ٌَ ًُ اِل ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ًِ ًَُناَرَة ا أَبُو َُکَ ًَ ِيَبانٔیُّ  الظَّ

 َّ يَّا ُجلُوّسا ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُٛ اَل  َٗ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیُّ  ثََيا أَبُو َس ِبسٔیِّ َحسَّ ٌَ ًَِبٔس اِل ُٓوزُ  اَل أََتِتُِٜه ُو َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ی اهَّللُ 

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  أََتِوا َرُسوَل اهَّللٔ َػل َٓ َيزَلُوا  َٓ َذلَٔک إٔذِ َجاُؤا  َٛ  ًُ ِئص َوَما یََزی أََحْس ٓٔيَيا ىَِح َ٘ یُّ  اِل رَصٔ ٌَ َه َوبَقَٔی اِْلََطخُّ اِل َوَسلَّ

َيزََل  َٓ ُس  ٌِ َحاَئ َب َلِيطٔ َوَسلَّ  َٓ ًَ َّی اهَّللُ  ٔیَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ٍَ ثَٔيابَطُ َجاىّٔبا ثُهَّ َجاَئ إ َٓأَىَاَر َراحَٔلَتطُ َوَوَؿ اَل َلُط َمِيزَّٔل  َ٘ َٓ َه 

ٌَّ ٓٔيَک َلَدِؼَلَتئِن یُحٔبُُّضَنا اهَّللُ اِلحٔ  ٔ َه یَا أََطخُّ إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أََطِيْئ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َؤَزَة  ِلَه َوالتُّ

َلِيطٔ  ًَ َه بَِل َطِيْئ ُجبِٔلَت  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َلِيطٔ أَِو َطِيْئ َحَسَث یٔی  ًَ  ُجبِٔلُت 

 این، ویسن نب ریکب، اخدل نب دانیر ابیشین، امعرہ دبعی
 
، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مہ اوبرکبی دمحمنب العء ہ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دبعاسیقل ےک اقدص آؿ 

ےک اقدص آؿ ےچنہپ افر ارتے افر  ےچنہپ افر وکیئ اس فتق دالھکیئ ںیہن د۔ات اھت ریخ مہ ایس احؽ ںیم ےھت ہک اےنت ںیم دبعاسیقل

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ نکیل اؿ ںیم اکی صخش اھت اجش رصعی )رس اٹھپ وہا(۔ اس صخش اک انؾ ،رذر نب اعذئ 

 اپس آای اھت فہ بس ےک دعب آای افر اکی اقمؾ ںیم ارتا افر اینپ افینٹن وک اھٹبای افر اےنپ ڑپکے اکی رطػ رےھک رھپ آرضحنت ےک

سبے ا نانیؿ افر وہستل ےس۔ آرضحنت ےن رفامای اے اجش ھجت ںیم دفںیتلصخ ںیہ نج وک اہلل اعتیل دفتس راتھک ےہ اکی وت ملح 

دفرسے وت دة )ینعی فاقر افر نیکمت وہستل( اجش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ! ہی ںیتفص ھجم ںیم یقلخ ںیہ ایک ی دیپا وہیئ ںیہ ؟ آپ ےن 

  یقلخ ںیہ۔رفامای ںیہن

 این، ویسن نب ریکب، اخدل نب دانیر ابیشین، امعرہ دبعی، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 اوبرکبی دمحمنب العء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ۔ملح افر ربدابری اک



 

 

     1069    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابواسحٙ ہزوی، ًباض بً ٓـل انؼاری، ْقة بً خالس، ابوجنہزہ، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٔل اِْلَِنَؼ  ـِ َٔ ًُ اِل بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل َٙ اِلَضَزؤیُّ َحسَّ ثََيا أَبُو إِٔسَح ًَبَّإض َحسَّ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ثََيا أَبُو َجِنَزَة  ًُ َخالٕٔس َحسَّ ةُ بِ ثََيا ُْقَّ ارٔیُّ َحسَّ

ٌَّ ٓٔيَک َخِؼَلَتئِن یُحٔبُُّضَنا اهَّللُ ٔ یِّ إ رَصٔ ٌَ اَل لَِٔلََطخِّ اِل َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل   اِلٔحِلَه َواِلَحَياَئ أَ

س نب لضف ااصنری، رقۃ نب اخدل، اوبرہمجہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت اوب ااحسؼ رہفی، ابع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجش رصعی ےس رفامای ھجت ںیم دفںیتلصخ ںیہ نج وک اہلل اعتیل دفتس راتھک ےہ ملح افر ایح۔

 ، اوبرہمجہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبا،قح رہفی، ابعس نب لضف ااصنری، رقۃ نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ملح افر ربدابری اک ایبؿ ۔

     1070    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً احزو، بْش بً ًنز، حناز بً سلنہ، یوىص بً ًبيس، حشً ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ زیس :  راوی

 ًَ ًٔ ًُبَِيٕس  ًِ یُوىَُص بِ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ ًَُنَز َحسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ًُ أَِخزََو َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ اَل َحسَّ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش

اَل َرُسولُ  َٗ  ًَ َوَنَضا  َٛ ًَٔة َُِيٕى  ًِ ُجزِ ًَِوُه أَِجّزا ًِٔيَس اهَّللٔ ٔم ًَٕة أَ ًِ ُجزِ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما ٔم َّی اهَّللُ  اَئ َوِجطٔ اهَّللٔ اهَّللٔ َػل َِ ٔ  ِبْس ابِت

رضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل زدی نب ازحؾ، رشب نب رمع، امحد نب ہملس، ویسن نب دیبع، نسح انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آ

 فملس ےن رفامای وکیئ وھگٹن ےنیپ اک وثاب اہلل اعتیل ےک اپس ا ان ںیہن ےہ انتج ہ ہ اک وھگٹن ےنیپ اک اہلل یک راض دنمی ےک ےئل۔

 زدی نب ازحؾ، رشب نب رمع، امحد نب ہملس، ویسن نب دیبع، نسح انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

     1071    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

زاہيه بً مہاجز، محاہس، مورٚ ًحلی، ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبيساهَّلل بً موسٰي ارسائيل، اب :  راوی

 ًيہ

ًِ إٔبَِزاصٔي ًَ ائٔيُل  ًُ ُموَسي أَىَِبأَىَا إرِٔسَ ًُ أَبٔی َطِيَبَة أَىَِبأَىَا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٕٚ َحسَّ ًِ ُمَورِّ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  ٕ ًٔ ُمَضأجز َه بِ

ًِ أَبٔی ًَ ٌِٔحلٔیِّ  ٌُ  اِل ٍُ َما ََل َتِشَن ٌَ َوأَِسَن ِّی أََری َما ََل َتَزِو ٔن ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َناَئ َذٓرٕ  ٌَّ الشَّ ٔ ٌَ إ و

ٍْ َجِبَضَتُط  ٍَ إَٔلَّ َوَمَلْک َوأؿ ٔ ٍٔ أََػاب ٍُ أَِربَ ٌِ َتئٔمَّ َما ٓٔيَضا َمِؤؿ َّٙ َلَضا أَ َِّت َوَح ًَِلُه أَك ٌَ َما أَ َلُنو ٌِ َسأجّسا ِهَّلِل َواهَّللٔ َلِو َت

 ٌُ ٔیَی الؼُّ ِجُتِه إ َطأت َوَلَُخَ ًَلَی اِلرُفُ ذِتُِه بٔاليَِّشأئ  ثٔيّرا َوَما َتَلذَّ َٛ لٔيَّل َوَلَبَِٜيُتِه  َٗ ٔحُِٜتِه  ـَ ٔیَی اهَّللٔ َواهَّللٔ َل ٌَ إ َسأت َتِحأَُرو

ِيُت َطَحزَ  ُٛ ِّی  ُس َلَوزِٔزُت أَن ـَ ٌِ  ّة ُت

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومٰیس ارسالیئ، اربامیہ نب اہمرج، اجمدہ، ومرؼ یلجع، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ؿ رچرچ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم فہ ابںیت داتھکی وہں نج وک مت ںیہن دےتھکی افر اتنس وہں نج وک مت ںیہن ےتنس آامس

 رک راہ ےہ افر ویکرکن رچرچ ہن رکے اگ اس ںیم اچر اویلگنں یک ہگج یھب ابیق ںیہن ےہ اہجں اکی رفہتش اینپ اشیپین رےھک وہےئ اہلل اعتیل

 وعروتں ےک وک دجسہ ہن رک راہ وہ مسق دخا یک ارگ مت فہ اجےتن وج ںیم اجاتن وہں وت مت وھتڑا ےتسنہ افر زایدہ رفےت افر مت وک وھچبونں رپ اینپ

اسھت زمہ ہن آات افر مت ولگنجں وک لکن اجےت اہلل اعتیل ےس رفاید رکےت وہےئ مسق دخا یک ےھجم وت آرزف ےہ اکش ںیم اکی درتخ وہات 

 سج وک ولگ اکٹ ڈاےتل ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومٰیس ارسالیئ، اربامیہ نب اہمرج، اجمدہ، ومرؼ یلجع، اوبذر ریض  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

     1072    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ناو، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً مثىي، ًبسالؼنس بً ًبسالوارث، ہ :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ اْو  ثََيا َصنَّ ًَِبٔس اِلَوارٔٔث َحسَّ  ًُ َنٔس بِ ًَِبُس الؼَّ ثََيا  َّي َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ثٔيّراَرُسوُل اهَّللٔ َػل َٛ َِٜيُتِه  لٔيَّل َوَلَب َٗ ٔحُِٜتِه  ـَ ًَِلُه َل ٌَ َما أَ َلُنو ٌِ  َه َلِو َت

دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل 

  وہں وت مت وھتڑا ےتسنہ افر تہب رفےت۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اجےتن فہ ابںیت وج ںیم اجاتن

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔ مغ افر رفےن اک

     1073    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبسالزحنً بً ابزاہيه، محنس بً ابی ٓسیک، موسٰي بً يٌ٘وب زمعی، ابی حازو، ًامز بً ًبساهَّلل بً زبير :  راوی

 ُٓ ًُ أَبٔی  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  ًَ َحسَّ ًَأمَز بِ  ٌَّ ًِ أَبٔی َحازٔوٕ أَ ًَ وَب الزَِّمعٔیِّ  ُ٘ ٌِ ًٔ َي ًِ ُموَسي بِ ًَ َسیِٕک 

 َ ٌِ ى ًِ بَيَِن إِٔسََلٔمضِٔه َوبَيَِن أَ َّطُ َلِه َیُٜ ٌَّ أَبَاُظ أَِخبََرُظ أَى َ ٔ أَِخبََرُظ أ ًٔ الزُّبَيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ ٔ اتٔبُُضِه اهَّللُ ب ٌَ یَُة ُي ِْ ٍُ زََلِت َصٔذظٔ ا َضا إَٔلَّ أَِربَ



 

 

ثٔيرْ  َٛ ُٗلُوبُُضِه َو َشِت  َ٘ َٓ َلِيضِٔه اِْلََمُس  ًَ ََٓلاَل  ِبُل  َٗ  ًِ َٜٔتاَب ٔم ًَ أُوتُوا اِل ٌَ ٔسئيَن َوََل یَُٜوىُوا کَالَّٔذی و ُ٘ َٓأس   ٔمِيُضِه 

 زریب ےس رفاتی ےہ اؿ ےک ابپ دبعارلنمح نب اربامیہ، دمحم نب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب زیعم، ایب احزؾ، اعرم نب دبعاہلل نب

ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک اؿ ےک االسؾ ںیم افر اس آتی ےک ارتےن ںیم سج ںیم اہلل اعتیل ےن اؿ رپ اتعب ایک رصػ اچر ربس اک 
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 دبعارلنمح نب اربامیہ، دمحم نب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب زیعم، ایب احزؾ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفےن اک ایبؿ ۔مغ افر 

     1074    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

برک بً خلٕ، ابوبرک حيفی، ًبسالحنيس بً جٌرف، ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حيين، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ثََيا أَبُو برَِکٕ اِلَحَيفٔیُّ  ٕٕ َحسَّ ًُ َخَل ثََيا برَِکُ بِ ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ حَُييِٕن  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًٔ ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًَ رَفٕ  ٌِ ًُ َج ًَِبُس اِلَحنٔيسٔ بِ ثََيا  َحسَّ

حٔٔک  َـّ ثَِرَة ال َٛ  ٌَّ ٔ إ َٓ ٔحَک  َـّ َه ََل تُِٜثٔرُوا ال ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ِلَب صَُزیَِزَة  َ٘  تُنٔيُت اِل

نب فلخ، اوبرکب یفنح، دبعابدیمح نب رفعج، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رکب 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای تہب تم وسنہ۔ اس ےئل ہک تہب ےنسنہ ےس دؽ رمدہ وہ اجات ےہ۔

  نب رفعج، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرکب نب فلخ، اوبرکب یفنح، دبعابدیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

     1075    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہياز بً رسی، ابواَلحوؾ، اًنع، ابزاہيه، ًل٘نہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

بِ  ًَ  ًِ ًَ َنَة  َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ َّی  سٔ اهَّللٔ  یٔی الئَّييُّ َػل

َٕ إَٔذا ٔجئِ  َِٜي َٓ ُت  ِِ َّي إَٔذا بََل ًََلِيطٔ بُٔشوَرةٔ اليَِّشأئ َحً أُِت  ََْٓقَ ًَلَیَّ  أِ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه اِْقَ ٕة بَٔظضٔيٕس َؤجئَِيا بَٔک اهَّللُ  ًِ کُلِّ أُمَّ َيا ٔم

ًَِيَيا إَٔذا  َٓ َيَوزُِت إَٔلِيطٔ  َٓ ٌٔ ًَلَی َصُؤََلٔئ َطضٔيّسا  ا ٌَ  ُظ َتِسَم

انہد نب رسی، اوباالوحص، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص 
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افر ھجت وک اؿ ولوگں ک

 رپ وگاہ رک ےک الںیئ ےگ وت ںیم ےن آپ وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آوھکنں ےس آوسن اجری ےھت۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

     1076    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٗاسه بً زَکیا بً زیيار، اسحٙ بً ميؼور، ابورجاء َاسانی، محنس بً مالک، حرضت بزاء رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا أَبُو َرَجإئ اِلُُخَ  ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ًٔ زٔیَيإر َحسَّ یَّا بِ ًُ َزََکٔ أسُه بِ َ٘ ثََيا اِل ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َمالٕٔک  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ اَسانٔیُّ 



 

 

 ٔ بِر َ٘ ٔ اِل ٔٔير ًَلَی َط َحَلَص  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه فٔی ٔجَياَزةٕ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ اَل یَا  اِلبََرأئ  َٗ ََّری ثُهَّ  َّي بَلَّ الث َبکَی َحً َٓ

وا أًَٔسُّ َٓ  إِٔخَوانٔی لٔنِٔثٔل صََذا 

مس نب زرکای نب دانیر، ااحسؼ نب وصنمر، اوبراجء رخااسین، دمحم نب امکل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مہ اق

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اکی ہچنزے ںیم آپ ربق ےک انکرے ھٹیب رک رفےن ےگل اہیں کت ہک یٹم یلیگ 

 رفامای اے اھبویئ اس ےک ےئل ایتری رکف۔ وہیئگ آپ ےک آوسنؤں ےس رھپ آپ ےن

 اقمس نب زرکای نب دانیر، ا،قح نب وصنمر، اوبراجء رخااسین، دمحم نب امکل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 مغ افر رفےن اک ایبؿ ۔

     1077    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً احنس بً بظير بً ذٛواٌ زمظقی، وليس بً مشله، ابورآٍ، ابً ابی مليٜہ، ًبسالزحنً بً سائب،  :  راوی

 سٌس بً ابی وٗاؾ

ًٔ َبٔظي ًُ أَِحَنَس بِ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ََٜة َحسَّ ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ثََيا أَبُو َرآ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ َوا ِٛ ًٔ َذ ٔ بِ ر

َلِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ إؾ  َّٗ ًٔ أَبٔی َو ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ائٔٔب  ًٔ الشَّ ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًِ َه ًَ ٌِ َلِه َتِبُٜوا َسلَّ ٔ إ َٓ ابُِٜوا 

ِوا َٛ  َٓتََبا

ت کہ، دبعارلنمح نب اسبئ، دعس نب ایب فاقص ےس 
مل
دبع اہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوبراعف، انب ایب 

 آرخت یک اید رک ےک۔رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای رف ارگ رفان ہن آےئ وت رفےن یک وصرت انبؤ۔ 

ت کہ، دبعارلنمح نب اسبئ، دعس نب ایب فاقص :  رافی
مل
 دبعاہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم، اوبراعف، انب ایب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفےن اک ایبؿ ۔مغ افر 

     1078    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی، ابزاہيه بً ميذر، ابً ابی ٓسیک، حناز بً ابی حنيس زرقی، ًوٌ بً ًبساهَّلل بً ًتبہ  :  راوی

 بً مشٌوز، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًَ ثََيا  َُٓسیِٕک َحسَّ َحسَّ ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ اِلُنِئذرٔ  َمِظقٔیُّ َوإٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ًُ أَبٔی حَُنِيٕس ِبُس الزَِّحَن ازُ بِ ثَىٔي َحنَّ

ًَبِ   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًٔ ًُتَِبَة بِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًٔ ٌٔ بِ ِو ًَ  ًِ ًَ َّی اهَّللُ الزَُّرقٔیُّ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ٔس اهَّللٔ بِ

ًِ َخِظيَ  بَأب ٔم ٌَ ٔمِثَل َرأِٔض الذُّ ٌِ کَا ٔ َْ َوإ ًَِيَيِيطٔ زُُمو  ًِ ُد ٔم ًٕ یَُِخُ ًَِبٕس ُمِؤٔم  ًِ َلِيطٔ َوَسلََّه َما ٔم ٔة اهَّللٔ ثُهَّ ُتٔؼيُب َطِيّئا ًَ

ًِ رُحِّ َوِجضٔطٔ إَٔلَّ  ًَلَی اليَّارٔ ٔم َمطُ اهَّللُ   رَحَّ

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اربامیہ نب ،رذر، انب ایب دفکی، امحد نب ایب دیمح زریق، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، رضحت 

ے یک آا ھ ےس دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج املسمؿ دنب

آوسن ںیلکن ارگہچ یھکم ےک رس ےک ربارب وہں اہلل ےک ڈر ےس رھپ فہ ںیہی اےکس ہنم رپ وت اہلل اعتیل اس )ےک مسج( وک رحاؾ رک دے اگ 

 دفزخ رپ۔

نب وعسمد،  دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، اربامیہ نب ،رذر، انب ایب دفکی، امحد نب ایب دیمح زریق، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع :  رافی

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لمع ےک وبقؽ ہن وہےن اک ڈر رانھک۔



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 لمع ےک وبقؽ ہن وہےن اک ڈر رانھک۔

     1079    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، وٛيٍ، مالک بً مِول، ًبسالزحنً بً سٌس ہنسانی، حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

ٌٔيسٕ  ًٔ َس ًٔ بِ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًِ ًَ َوٕل  ِِ ًٔ ٔم ًِ َمالٔٔک بِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت  اَحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ِلَضِنَسانٔیِّ 

ُٚ َوَيِْشَ  ُٗلُوبُُضِه َؤجَلْة أَصَُو الَّٔذی یَزِنٔی َوَيرِسٔ ٌَ َما آَتِوا َو ًَ یُِؤتُو اَل ََل یَا بِٔيَت أَبٔی برَِکٕ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوالَّٔذی َٗ ُب اِلَدِنَز 

ٜٔيَُّط الزَّجُ  ٙٔ َوَل ی سِّ بََّل ٔمِيطُ أَِو یَا بِٔيَت الؼِّ َ٘ ٌِ ََل یَُت ُٖ أَ ِّی َوصَُو یََدا ُٚ َويَُؼل  ُل َيُؼوُو َوَیَتَؼسَّ

 این، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن رعض ایک ای 
 
اوبرکب، فعیک، امکل نب وغمؽ، دبعارلنمح نب دعس ہ
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( ےس ایک فہ ولگ رماد ںیہ وج زان رکےت ںیہ افر وچری افر رشاب ےتیپ ںیہ؟ آپ ےن روسؽ اہلل )ف ٌ

 

َلة

رفامای ںیہن اے اوبرکب یک یٹیب اس ےس رماد فہ ولگ ںیہ وج رفزہ رےتھک ںیہ دصہق دےتی ںیہ امنز ڑپےتھ ںیہ افر رھپ ڈرےت ںیہ اشدی 

 امہرے اامعؽ وبقؽ ہن وہں۔

 این، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب، فعیک، امکل نب  :  رافی
 
 وغمؽ، دبعارلنمح نب دعس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 لمع ےک وبقؽ ہن وہےن اک ڈر رانھک۔

     1080    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًثناٌ بً اسناًيل بً ًنزاٌ زمظقی، وليس بً مشله ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز، ابوًبس، حرضت مٌاویہ بً  :  راوی

 ابی سٔياٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ



 

 

 َ ث ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًٔ ًِٔنَزا ٌٔيَل بِ ًُ إِٔسَن ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا ٕ َحسَّ ًٔ َجابٔز ًُ َیزٔیَس بِ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ َيا 

َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٌَ َي َيا ِٔ ًَ أَبٔی ُس اؤیََة بِ ٌَ ُت ُم ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًَِبسٔ َرٓبٕ  ثَىٔي أَبُو  ََّنا  َحسَّ وُل إٔى ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ

 َٔ ًَأئ إَٔذا كَاَب أَِس ٔ ًَِناُل کَاِلو َ ًََِلظُ اِْل َشَس أَ َٓ لُطُ  َٔ َشَس أَِس َٓ ًََِلُظ َوإَٔذا   لُُط كَاَب أَ

امثعؿ نب اامسلیع نب رمعاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوبدبع، رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ںیہ اامعؽ اصحل یک  ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص

 اثمؽ ربنت یک یس ےہ بج ربنت ںیم ےچین ااھچ وہاگ وت افرپ یھب ااھچ وہاگ افر وج ےچین رخاب وہاگ اےکس افرپ یھب رخاب وہاگ۔

رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض امثعؿ نب اامسلیع نب رمعاؿ دیقشم، فدیل نب ملسم دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اوبدبع،  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 لمع ےک وبقؽ ہن وہےن اک ڈر رانھک۔

     1081    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٛثير بً ًبيسالحنصي، ب٘يہ، ورٗاء بً ًنز، ًبساهَّلل بً ذٛواٌ ابوزىاز، ارعد، ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًٔ ًَُنَز َحسَّ اَئ بِ َٗ ًِ َوِر ًَ ُة  ثََيا َب٘ٔيَّ ًُ ًُبَِيٕس اِلحِٔنٔصيُّ َحسَّ ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  ًَ َحسَّ ٌَ أَبُو الزِّىَازٔ  َوا ِٛ ًِ َذ ًَ ٔد  ًِ اِْلرَِعَ

ََلىَٔيةٔ  ٌَ َّی فٔی اِل ِبَس إَٔذا َػل ٌَ ٌَّ اِل ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ اَل أَبٔی صَُزیَِزَة  َٗ  ًَ أَِحَش َٓ  ِّ َّی فٔی الرسِّ ًَ َوَػل أَِحَش َٓ  

ا ًّ٘ ًَِبسٔی َح َّ َوَجلَّ َصَذا  ًَز  اهَّللُ 

، ہیقب، فراقء نب رمع، دبعاہلل نب ذوکاؿ اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت ریثک نب دیبعایصمحل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم بج ولوگں ےک اسےنم امنز ایھچ رطح ےس ادا رکے افر اہنتیئ ںیم یھب ایھچ رطح ےس ادا 



 

 

 ا دنبہ اچس ےہ۔رکے وت اہلل اعتیل رفامات ےہ ہی ریم

 ریثک نب دیبعایصمحل، ہیقب، فراقء نب رمع، دبعاہلل نب ذوکاؿ اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ڈر رانھک۔لمع ےک وبقؽ ہن وہےن اک 

     1082    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً ًامز بً زرارہ، اسناًيل بً موسٰي ، شیک بً ًبساهَّلل بً اًنع، ابوػالح، ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ٌٔيلُ  ًٔ ُزَراَرَة َوإِٔسَن ٔ بِ ًَأمز  ًُ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًِ أَبٔی َػالٕٔح  َحسَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ یُک بِ ثََيا َشٔ اََل َحسَّ َٗ ًُ ُموَسي  بِ

َُّط َلِيَص أَ  إٔى َٓ زُوا  ارٔبُوا َوَسسِّ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َٗ َنلُُط  ًَ الُوا َوََل َحْس ٔمِيُِٜه بُٔنِيحٔيطٔ 

ٕل  ـِ َٓ َسنٔی اهَّللُ بَٔزِحَنٕة ٔمِيطُ َو نَّ َِ ٌِ یََت اَل َوََل أَىَا إَٔلَّ أَ َٗ  أَىَِت یَا َرُسوَل اهَّللٔ 

دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ، اامسلیع نب ومٰیس ، رشکی نب دبعاہلل نب اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایمہن رفی ا رایر رکف افر حیحص راہتس وبضمط اھت اےئلس ہک وکیئ مت ںیم ےس ااسی ںیہن سج اک لمع  آرضحنت یلص اہلل

اس وک اجنت دے۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک آپ وک یھب آپ اک لمع اجنت ںیہن دے اگ آپ ےن رفامای ھجم وک یھب ںیہن 

 لضف فرکؾ رکے۔رگم ہی ہک اہلل اعتیل اانپ 

 دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، اامسلیع نب ومٰیس ، رشکی نب دبعاہلل نب اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رای افر رہشت اک ایبؿ ۔

 ایبؿ زدہ اک :   ابب

 رای افر رہشت اک ایبؿ ۔

     1083    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابومزواٌ ًثنانی، ًبسالٌزیزبً ابوحازو، ًَلء بً ًبسالزحنً ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبُس الِ  ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ثََيا أَبُو َمزَِوا ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ

ٔک  ِ ًِ الْشِّ ًَ کَأئ  َ زَّ َوَجلَّ أَىَا أَُِىَي الْشُّ ًَ اَل اهَّللُ  َٗ اَل  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَنَ  َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَنَٔل یٔی   ًِ َن َک ٓٔيطٔ َٓ َّل أَِشَ

َک  أَىَا ٔمِيُط بَزٔیْئ َوصَُو لٔلَّٔذی أَِشَ َٓ  َُيِرٔی 

اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسینب اوباحزؾ، العء نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص 

ں ںیم ےس زایدہ ےب رپفاہ وہں رشک ےس رھپ وج وکیئ ااسیلمع اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل لج الجہل رفامات ےہ ںیم امتؾ رشوکی

رکے سج ںیم یسک افر وک رشکی رکے وت ںیم اس لمع ےس زیبار وہں یھبک اس وک وبقؽ ہن رکفں اگ۔ فہ ایس ےک ےئل ےہ سج وک 

 رشکی ایک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسینب اوباحزؾ، العء نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رای افر رہشت اک ایبؿ ۔

     1084    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ال، اسحٙ بً ميؼور، محنس بً برک بزسانی، ًبسالحنيس بً جٌرف، زیاز محنس بً بظار، ہاروٌ بً ًبساهَّلل حن :  راوی



 

 

 بً ميياء بً جٌرف، زیاز بً مييائ، حرضت ابوسٌيس بً ٓـالہ

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ُٙ بِ اُل َوإِٔسَح ًَِبسٔ اهَّللٔ اِلَحنَّ  ًُ ٌُ بِ إر َوَصاُرو ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ برَِکٕ اَحسَّ ِبُس بِ ًَ ِلبُرَِسانٔیُّ أَىَِبأَىَا 

اَلَة اِْلَِنَؼارٔیِّ  ـَ َٓ ًٔ أَبٔی  ٔس بِ ٌِ ًِ أَبٔی َس ًَ ًٔ ٔميَياَئ  ًِ زٔیَازٔ بِ ًَ رَفٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ٌِ ًُ َج اَل اِلَحنٔئس بِ َٗ اَل  َٗ َحابَةٔ  ًِ الؼَّ ٌَ ٔم َوکَا

َه إَٔذا َجنَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًِ کَا ٕ َم ٕ ََل َریَِب ٓٔيطٔ ىَاَزی ُمَياز ًَ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة لَٔيِوو ی ٔ َٔ ِْ لٔيَن َوا ٍَ اهَّللُ اِْلَوَّ

 ًَ کَأئ  َ ٌَّ اهَّللَ أَُِىَي الْشُّ ٔ إ َٓ ٔ اهَّللٔ  َُيِر ًِ ًِٔيسٔ  ِلَيِللُِب ثََوابَطُ ٔم َٓ ًَنَٔلطُ ِهَّلِل  ًََنٕل  َک فٔی  ٔک أَِشَ ِ  ًِ الْشِّ

نب اشبر، اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب رکب رباسین، دبعابدیمح نب رفعج، زاید نب انیمء نب رفعج، زاید نب انیمئ، دمحم 

رضحت اوبدیعس نب اضفہل ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اہلل اعتیل اولگں افر ولھچپں وک ایقتم ےک 

اگ ینعی اس دؿ سج ےک وہےن ںیم ھچک کش ںیہن وت اکپرےن فاال اکپرے اگ سج ےن یسک لمع ںیم دخا اعتیل ےک اسھت دؿ ااھٹک رکے 

افر یسک وک رشکی ایک وت فہ اس ےک وثاب یھب اہلل اعتیل ےک وسا دفرسے صخش ےس امےگن اس ےئل ہک اہلل اعتیل امتؾ رشوکیں یک رشتک 

 ےس ےب رپفاہ ےہ۔

، اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، ا،قح نب وصنمر، دمحم نب رکب رباسین، دبعابدیمح نب رفعج، زاید نب انیمء نب رفعج، زاید نب دمحم نب اشبر :  رافی

 انیمئ، رضحت اوبدیعس نب اضفہل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رہشت اک ایبؿ ۔رای افر 

     1085    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبساهَّلل بً سٌيس، ربيح بً ًبسالزحنً بً ابی سٌيسخسری، ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ث َٛ  ًِ ًَ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ َحسَّ ًٔ أَبٔی َس ًٔ بِ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًٔ ًِ ُربَِئح بِ ًَ ًٔ َزیِٕس  ٔ بِ ير

ًُ ىََتَذاََکُ  َه َوىَِح َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلِيَيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ َد  َ ََ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔيطٔ  اَل أَََل  ًَ َ٘ َٓ اَل  جَّ اِلَنٔشيَح السَّ



 

 

ٌِ أُِخبٔرُ  ُک اِلَدفٔیُّ أَ ِ اَل الْشِّ َ٘ َٓ ُِٗلَيا بَلَی  اَل  َٗ أل  جَّ ًِ اِلَنٔشئح السَّ ًََلِيُِٜه ًِٔيسٔی ٔم  ُٖ ِه بَٔنا صَُو أَِخَو ِّی  ُٛ وَو الزَُّجُل ُيَؼل ُ٘ َي

ٔ َرُجٕل  ًِ ىََوز ًُ َػََلَتطُ لَٔنا یََزی ٔم ُيزَیِّ َٓ 

ری، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب دیعس، رحیب نب دبعارلنمح نب ایب دیعسدخ

فآہل فملس ربآدم وہےئ مہ داجؽ اک ذرک رک رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای ںیم مت وک فہ ابت ہن التبؤں سج اک ڈر داجؽ ےس زایدہ ےہ مت رپ 

  ےہ ہک آدیم وک دھکی رک اینپ امنز وک زتنی دے۔ریمے زندکی۔ مہ ےن رعض ایک التبےیئ آپ ےن رفامای وپدیشہ رشک افر فہ ہی

 دبعاہلل نب دیعس، رحیب نب دبعارلنمح نب ایب دیعسدخری، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رہشت اک ایبؿ ۔رای افر 

     1086    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، رواز بً جزاح، ًامز بً ًبساهَّلل ، حشً بً ذٛواٌ، ًبازہ بً ىسي، حرضت طساز بً اوض :  راوی

ازُ بِ  ثََيا َروَّ ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ٕٕ اِل ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًٔ َذ ًٔ بِ ًِ اِلَحَش ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ًَأمز  ًِ ًَ ًُ اِلَحزَّأح 

َٖ َما أََتَد  ٌَّ أَِخَو ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ أَِوٕض  ٔ بِ از ًِ َطسَّ ًَ ًٔ ىَُسٓيٕ  ٔ بِ اُک ب ًٔي اِْلِٔشَ ًَلَی أُمَّ  ُٖ اهَّللٔ وَّ

ٔ اهَّللٔ َوَطِضَوّة َخ  يِر َِ ٔ ًَِناَّل ل ًِ أَ ٜٔ َنّزا َوََل َوثَّيا َوَل َٗ ٌَ َطِنّشا َوََل  بُُسو ٌِ ُٗوُل َي ِّی َلِشُت أَ ٔن ّة أََما إ  ٔٔيَّ

دمحم نب فلخ القسعین، رفاد نب رجاح، اعرم نب دبعاہلل ، نسح نب ذوکاؿ، ابعدہ نب یسن، رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ 

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس زایدہ ھجم وک اینپ اتم رپ سج اک ڈر ےہ فہ رشک اک ےہ ںیم ہی ںیہن اتہک ہک فہ آرضحن

 وسرج ای اچدن ای تب وک وپںیج ےگ نکیل لمع رکںی ےگ ریغ ےک ےئل افر دفرسی زیچ اک ڈر ےہ فہ وہشت ہیفخ ےہ۔

 ، اعرم نب دبعاہلل ، نسح نب ذوکاؿ، ابعدہ نب یسن، رضحت دشاد نب افسدمحم نب فلخ القسعین، رفاد نب رجاح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رای افر رہشت اک ایبؿ ۔

     1087    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوَکیب، برک بً ًبسالزحنً، ًيسٰي بً مدتار، محنسبً ابی ليلٰی ًليہ، حرضت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا ًٔ َحسَّ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ثََيا برَِکُ بِ اََل َحسَّ َٗ یِٕب  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَبُو َُکَ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی  َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ اِلُنِدَتارٔ  ًٔيَسي بِ

اَل َم  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ َة اِل ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ ًِ َلِيلَی  ٍِ اهَّللُ بٔطٔ َوَم ٍِ ُيَشنِّ ًِ يَُشنِّ

 یَُزأئ یَُزأئ اهَّللُ بٔطٔ 

نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، دمحمنب ایب ٰیلیل  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوبرکب

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ولوگں وک انسےن ےئلیک کین اکؾ رکے اگ اہلل اعتیل یھب ایکس روسایئ 

 ں وک انسدے اگ افر وج وکیئ رای رکے اگ اہلل اعتیل یھب اس یک ذتل ولوگں وک دالھک دے اگ۔ایقتم ےک دؿ ولوگ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر، دمحمنب ایب ٰیلیل  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رای افر رہشت اک ایبؿ ۔



 

 

     1088    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہاروٌ بً اسحٙ، محنس بً ًبسالوہاب، سٔياٌ ، سلنہ بً ٛہيل، حرضت جيسب :  راوی

 ٔ ًُ إ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ ُجِيَسٕب  ًَ َضِيٕل  ُٛ  ًٔ ًِ َسَلَنَة بِ ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ ِبٔس اِلَوصَّأب  ًَ  ًُ ُس بِ ثَىٔي ُمَحنَّ َٙ َحسَّ ِسَح

ٍِ اهَّللُ بٔطٔ  ٍِ يَُشنِّ ًِ ُيَشنِّ ًِ یَُزأئ یَُزأئ اهَّللُ بٔطٔ َوَم َه َم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َرُسوُل اهَّللٔ َػل

ل، رضحت بدنب ےس یھب ایسی یہ رفاتی ےہ۔اہرفؿ نب ا
 ت 
کہ

 احسؼ ، دمحم نب دبعاولاہب، ایفسؿ ، ہملس نب 

ل، رضحت بدنب :  رافی
 ت 
کہ

 اہرفؿ نب ا،قح، دمحم نب دبعاولاہب، ایفسؿ ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدسح اک ایب

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دسح اک ایبؿ

     1089    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً بْش، اسناًيل بً ابی خالس، ٗيص بً ابی حازو، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَِبسٔ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِئص َحسَّ َٗ  ًِ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن اََل َحسَّ َٗ ًُ بِْٔشٕ  ُس ابِ ثََيا أَبٔی َوُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًٔ أَبٔی اهَّللٔ بِ بِ

َه ََل َحَشَس إَٔلَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٕ وز ٌُ ًٔ َمِش ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  ٕ  فٔی اثَِيَتئِن َرُجْل آَتاُظ اهَّللُ َماَّل َحازٔو

لُِّنَضا ٌَ ٔضي بَٔضا َوُي ِ٘ ُضَو َي َٓ ِّٙ َوَرُجْل آَتاُظ اهَّللُ حَِٜٔنّة  َٜتٔطٔ فٔی اِلَح ًَلَی َصَل َلُط  َشلَّ َٓ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد



 

 

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسح اجزئ ںیہن رگم دف وصخشں ےس اکی وت اس صخش ےس سج وک اہلل اعتیل ےن 

فر امؽ دای ےہ فہ اس وک کین اکومں ںیم رخچ رکات ےہ دفرسے اس صخش ےس سج وک اہلل اعتیل ےن ملع دای ےہ فہ اس رپ لمع رکات ےہ ا

 دفرسفں وک یھب اھکسات ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿزدہ اک :   ابب

 دسح اک ایبؿ

     1090    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 یحٌٰي بً حٜيه، محنس بً ًبسهَّلل بً یزیس، سٔياٌ، زہزی، ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ َیزٔیَس  ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ٜٔيٕه َوُمَحنَّ ًُ َح ثََيا یَِحٌَي بِ اَل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ َسالٕٔه  ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس اََل َحسَّ َٗ

ُضَو يَ  َٓ  ٌَ آ َه ََل َحَشَس إَٔلَّ فٔی اثَِيَتئِن َرُجْل آَتاُظ اهَّللُ اِلُْقِ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  وُو بٔطٔ آىَاَئ اللَِّئل َوآىَاَئ اليََّضاَرُسوُل اهَّللٔ َػل رٔ ُ٘

ُط آىَاَئ اللَِّئل َوآىَاَئ اليََّضارٔ  ُ٘ ٔٔ ُضَو یُِي َٓ  َوَرُجْل آَتاُظ اهَّللُ َماَّل 

ٰییحی نب میکح، دمحم نب دبعہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل 

 دف وصخشں ےس اکی وت فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن احظف انبای فہ اس وک ڑپاتھ ےہ دؿ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسح ںیہن رکان اچےئہ رگم

 رات۔ دفرسے فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن امؽ دای وہ فہ اوکسرخچ رکات ےہ رات افر دؿ۔

 ٰییحی نب میکح، دمحم نب دبعہلل نب سیدی، ایفسؿ، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دسح اک ایبؿ

     1091    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بی ًيسٰي حيان، ابوزىاز، حرضت اىص رضي اهَّلل ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال، احنس بً زہير، ابً ابی ٓسیک، ًيسٰي بً ا :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ٔ ً ًِ ًَ َُٓسیِٕک  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ اََل َحسَّ َٗ ًُ اِْلَِزَصز  اُل َوأَِحَنُس بِ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِلَحنَّ  ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی ًٔيَسي اِلَحيَّأن  يَسي بِ

ٌَّ َرُس  ًِ أَىَٕص أَ ًَ  ٔ َنا َتأِکُُل اليَّاُر اِلَحَلَب أَبٔی الزِّىَاز َٛ اَل اِلَحَشُس َیأِکُُل اِلَحَشَيأت  َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  وَل اهَّللٔ َػل

 ًِ َياُو ُجيَّْة ٔم ًٔ َوالؼِّ ََلةُ ىُوُر اِلُنِؤٔم ُٔٔئ اِلَناُئ اليَّاَر َوالؼَّ َنا یُِل َٛ ُٔٔئ اِلَدٔليَئَة  ُة تُِل َٗ َس  اليَّارٔ  َوالؼَّ

رفؿ نب دبعاہلل امحؽ، ادمح نب زریہ، انب ایب دفکی، ٰیسیع نب ایب ٰیسیع انحط، اوبزاند، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اہ

۔ات ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسح ویکینں وک اھک اتیل ےہ ےسیج آگ ڑکلویں وک اھک اجیت ےہ افر دصہق انگوہں وک اھجب د

 امنز ونر ےہ ومنم اک افر رفزہ ڈاھؽ ےہ دفزخ ےس۔ ےہ افر

 اہرفؿ نب دبعاہلل امحؽ، ادمح نب زریہ، انب ایب دفکی، ٰیسیع نب ایب ٰیسیع انحط، اوبزاند، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اغبفت افر رسیشک اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اغبفت افر رسیشک اک ایبؿ ۔

     1092    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشين بً حشً مزوزی، ًبساهَّلل بً مبارک، ابً ًليہ، ًيييہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوبرک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی



 

 

ثََيا الِ  ًَ َحسَّ  ًٔ ًِ ًَُيِيَيَة بِ ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ًُ اِلُنَباَرٔک َوابِ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ًٔ اِلَنزَِوزٔیُّ أَىَِبأَىَا  ًُ اِلَحَش ًِ أَبٔيطٔ ُحَشيُِن بِ ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن

ًِ َذىِٕب أَ  َه َما ٔم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َة  ًِ أَبٔی برَِکَ ىَِيا ًَ وبََة فٔی السُّ ُ٘ ٌُ َل اهَّللُ لَٔؼاحٔبٔطٔ اِل حِّ ٌَ ٌِ ُي ِجَسُر أَ

ةٔ الزَّحٔٔه  ٌَ ٔلي َٗ ًِ اِلَبغِٔی َو ٔ ٔم ة َ َٔ ِْ ُ َلطُ فٔی ا َٔ ٍَ َما یَسَّ  َم

نیسح نب نسح رمفزی، دبعاہلل نب کرارک، انب ہیلع، ہنییع نب دبعارلنمح رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ انگہ ااسی ںیہن ےہ سج ےس آرخت ےک ذعاب ےک اسھت وج اہلل اعتیل ےن اس ےئلیک ایتر 

 رک راھک ےہ داین ںیم یھب ذعاب دانی القئ وہ وساےئ اغبفت افر رہتش داری عطق رکےن ےک۔

 ، ہنییع نب دبعارلنمح رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنعنیسح نب نسح رمفزی، دبعاہلل نب کرارک، انب ہیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اغبفت افر رسیشک اک ایبؿ ۔

     1093    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

سویس بً سٌيس، ػالح بً موسٰي ، مٌاویہ بً اسحٙ، ًائظہ بيت كلحہ، او النوميين حرضت ًائظہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہا

ًَائَٔظَة بِٔئت كَِلَحةَ   ًِ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح اؤیََة بِ ٌَ ًِ ُم ًَ ًُ ُموَسي  ثََيا َػالُٔح بِ ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًَائَٔظَة أُوِّ  َحسَّ  ًِ ًَ

ٔ ثََوابّا اِلبٔرُّ َؤػَلُة  َُ اِلَديِر َلِيطٔ َوَسلََّه أرَِسَ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ وبَّة اِلَبغُِی اِلُنِؤٔمئيَن  ُ٘ ًُ ِّ َُ الْشَّ الزَّحٔٔه َوأرَِسَ

ُة الزَّحٔٔه  ٌَ ٔلي َٗ  َو

، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ وسدی نب دیعس، اصحل نب ومٰیس ، اعمفہی نب ااحسؼ ، اعہشئ تنب ہحلط

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس دلجی سج زیچ اک وثاب اتچنہپ ےہ فہ یکین رکان ےہ افر رہتش داری اھبنان افر بس 



 

 

 ےس دلجی نج اک ذعاب آات ےہ فہ اغبفت ےہ افر رہتش داری عطق رکان۔

 نب دیعس، اصحل نب ومٰیس ، اعمفہی نب ا،قح، اعہشئ تنب ہحلط، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اغبفت افر رسیشک اک ایبؿ ۔

     1094    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 يٌ٘وب بً حنيس، زاؤز بً ٗيص، ابی سٌيس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ًِ أَب ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ ًِ َزاُوَز بِ ًَ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ًُ حَُنِيٕس اِلَنَسنٔیُّ َحسَّ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٌٔ َحسَّ ًِ أَبٔی ی َس ًَ  ٕ ًَأمز يٕس َمِویَی بَىٔي 

ٌِ َیِحْٔقَ أََخاُظ ا ِّ أَ ًِ الْشَّ اَل َحِشُب اِمزٕٔئ ٔم َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل  ِلُنِشلَٔه صَُزیَِزَة أَ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  وقعیب نب دیمح، داؤد نب ،سی، ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 رفامای آدیم وک یہی ربایئ ےئلیک اکیف ےہ افر اس یک ابتیہ ےئلیک ہک اےنپ اھبیئ املسمؿ وک ریقح اجےن۔

 وقعیب نب دیمح، داؤد نب ،سی، ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 اغبفت افر رسیشک اک ایبؿ ۔

     1095    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

رحملہ بً یحٌٰي ، ًبساهَّلل بً وہب، ًنزو بً حارث، یزیس بً ابی خبيب، سياٌ بً سٌس، حرضت اىص بً مالک  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًٔ ًِ یَزٔیَس بِ ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ًَِنزُو بِ ًُ َوصِٕب أَىَِبأَىَا  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ َمَلُة بِ ثََيا رَحِ ٕس َحسَّ ٌِ ًٔ َس ٌٔ بِ ًِ ٔسَيا ًَ  أَبٔی َحبٔيٕب 

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ٕف ًَ ٌِ ًَلَی َب ُِٜه  ـُ ٌِ وا َوََل یَِبغٔی َب ٌُ ٌِ َتَواَؿ ٔیَیَّ أَ ٌَّ اهَّلَل أَِووَی إ ٔ  َلِيطٔ َوَسلََّه إ

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبخ، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ھجم وک فیح  یجیھ ہک آسپ ںیم اکی دفرسے ےس وت ا ع رفاتی ےہ ہچنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رکف افر وکیئ دفرسے رپ )ملظ( افر رسیشک ہن رکے۔

رحہلم نب ٰییحی ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبخ، انسؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1096    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ه بً ٗاسه ، ابوً٘يل، ًبساهَّلل بً یزیس، ربيٌہ بً یزیس، ًليہ بً ٗيص، ًليہ سٌيس رضي ابوبرک بً ابی طيبہ، ہاط :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ِبُس اهَّللٔ ًَ ثََيا  ًَ٘ٔيٕل َحسَّ ثََيا أَبُو  أسٔه َحسَّ َ٘ ًُ اِل ثََيا َصأطُه بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ثَىٔي َربٔي ًُ َیزٔیَس َحسَّ ًُ  بِ ُة بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ًِ أَِػَحأب الئَّييِّ َػل ٌَ ٔم ٔسیِّ َوکَا ٌِ َة الشَّ ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًُ ُة بِ ٔليَّ ًَ َّی َیزٔیَس َو اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َه 



 

 

٘ٔيَن حَ  ًِ اِلُنتَّ ٌَ ٔم ٌِ یَُٜو ِبُس أَ ٌَ ُّ اِل ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل یَِبلُ ََ َما ََل بَأَِض بٔطٔ َحَذّرا لَٔنا بٔطٔ اِلَبأُِض اهَّللُ  َّي یََس ً 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اہمش نب اقمس ، اوبلیقع، دبعاہلل نب سیدی، رہعیب نب سیدی،  ہیط نب ،سی،  ہیط دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

زیہ اگری ےک درہج وک ںیہن اتچنہپ۔ اہیں کت ہک سج رفاتی ےہ فہ احصیب ےھت ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم رپ

 اکؾ ںیم ربایئ ہن وہ اس وک وھچڑ دے اس اکؾ ےک ڈر ےس سج ںیم ربایئ وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اہمش نب اقمس ، اوبلیقع، دبعاہلل نب سیدی، رہعیب نب سیدی،  ہیط نب ،سی،  ہیط دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1097    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہہظاو بً ًنار، یحٌٰي بً حنزہ، زیس بً واٗس، مِيث بً سیم، حرضت ًبس :  راوی

ًُ ُسیَمٕٓ  ثََيا ُمِٔيُث بِ ًُ َوإٗٔس َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ َحِنزََة َحسَّ ثََيا یَِحٌَي بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َحسَّ َٗ ًَِنزٕو   ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ  

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُٚ  ٗٔيَل لَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل الُوا َػُسو َٗ  ٌٔ ٚٔ اللَِّشا ِلٔب َػُسو َ٘ ٔ اِل اَل کُلُّ َمِدُنوو َٗ ُل  ـَ ِٓ َ أَیُّ اليَّأض أ

قٔیُّ اليَّقٔیُّ ََل إٔثَِه ٓٔيطٔ َوََل بَغَِی َوََل ُٔلَّ َو  اَل صَُو التَّ َٗ ِلٔب  َ٘ َنا َمِدُنوُو اِل َٓ ُُٓط  ٔ ز ٌِ ٌٔ َن  ََل َحَشَس اللَِّشا

، زدی نب فادق، ثیغم نب یمس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ایگ وکاسن آدیم الضف ےہ؟ آپ ےن رفامای اصػ دؽ زابؿ اک اچس ولوگں ےن اہک زابؿ ےک  ےچ وک وت مہ اچہپےتن 

  اگر اپک اصػ سج ےک دؽ ںیم ہن انگہ وہ ہن اغبفت ہن ضغب ہن دسح۔ںیہ نکیل اصػ دؽ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای رپزیہ

 اشہؾ نب امعر، ٰییحی نب زمحہ، زدی نب فادق، ثیغم نب یمس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   باب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1098    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًلی بً محنس، ابومٌاویہ، ابی رجاء، بززہ بً سياٌ، مٜحول، واثلہ بً اسٍ٘، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ  ٍٔ َ٘ ًٔ اِْلَِس ًِ َواثَٔلَة بِ ًَ ًِ َمُِٜحوٕل  ًَ  ٌٕ ًٔ ٔسَيا ًِ بُزِزٔ بِ ًَ ًِ أَبٔی َرَجإئ  ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم أَبٔی َحسَّ

ًَِبَس ال ًِ أَ ا َتُٜ ًّ ًِ َورٔ ُٛ َه یَا أَبَا صَُزیَِزَة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَِطرَکَ اليَّأض صَُزیَِزَة  ا َتُٜ ٌّ ٔ ي َٗ  ًِ ُٛ يَّأض َو

َـّ  ًِ ُمِشلّٔنا َوأَٗٔلَّ ال ًِ َجاَوَرَک َتُٜ ًِ ٔجَواَر َم ًِ ُمِؤٔمّيا َوأَِحٔش ٔشَک َتُٜ ِٔ ثَِرَة َوأَحٔبَّ لٔليَّأض َما تُٔحبُّ لَٔي َٛ  ٌَّ ٔ إ َٓ حَٔک 

ِلَب  َ٘ ٔحٔک تُنٔيُت اِل َـّ  ال

ربدہ نب انسؿ، وحکمؽ، فاہلث نب اعقس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت  یلع نب دمحم، اوباعمفہی، ایب راجء،

بس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع! وت رپزیہ اگری رک بس ےس زایدہ اعدب وت وہاگ افر وت انقتع رک 

ےئل فیہ اچہ وج اےنپ ےئل اچاتہ ےہ وت ومنم وہاگ افر وج ریتا اسمہہی وہ اس ےس کین ولسک رک وت ےس زایدہ اشرک وت وہاگ افر وت ولوگں ےک 

 املسمؿ وہاگ افر یسنہ مک رک اس ےئل ہک تہب انسنہدؽ وک امر ڈااتل ےہ۔

 اعتٰیل ہنعیلع نب دمحم، اوباعمفہی، ایب راجء، ربدہ نب انسؿ، وحکمؽ، فاہلث نب اعقس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1099    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ب، ماضي بً محنس، ًلی بً سلامیٌ، ٗاسه بً محنس، ابوازریص ًبساهَّلل بً محنس بً رمح، ًبساهَّلل بً وہ :  راوی

 خوَلنی، ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًِ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ًِ اِلَناضٔي بِ ًَ ًُ َوصِٕب  ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًٔ ُرِمٕح َحسَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  أسٔه  َحسَّ َ٘ ًِ اِل ًَ  ٌَ ًٔ ُسَلامِیَ ًَلٔیِّ بِ

ًََلِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ ًِ أَبٔی إِٔزرٔیَص اِلَدِوََلنٔیِّ  ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ ََ بِ ٔ َوََل َوَر ِسبٔير َل کَالتَّ ِ٘ ًَ َه ََل  لَّ

 ٔٙ ًٔ اِلُدلُ ُحِش َٛ ِّٕ َوََل َحَشَب  َٜ  کَاِل

یض نب دمحم، یلع نب امیلسؿ، اقمس نب دمحم، اوبادرسی وخالین، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل نب دمحم نب رحم، دبعاہلل نب فبہ، ام

ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دتریب ےک ربارب وکیئ لقع دنمی ںیہن افر وکیئ رپزیہ اگری اےکس لثم 

 ںیہن ےہ ہک آدیم ےک االخؼ اےھچ وہں۔ ںیہن ےہ ہک آدیم رحاؾ ےس ابز رےہ افر وکیئ بسح اس ےک ربارب

دبعاہلل نب دمحم نب رحم، دبعاہلل نب فبہ، امیض نب دمحم، یلع نب امیلسؿ، اقمس نب دمحم، اوبادرسی وخالین، اوبذر ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1100    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی، یوىص بً محنس، سَلو بً ابی مليٍ، ٗتازہ، حشً، حرضت سنزہ بً جيسب رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 ٕٕ ًُ َخَل ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ  ٍٕ ًُ أَبٔی ُمٔلي ُو بِ ثََيا َسَلَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ  اِل

وَ  ِ٘ ُو التَّ َه اِلَحَشُب اِلَناُل َواِلرَکَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ُجِيَسٕب   یَسُنَزَة بِ



 

 

 نب فلخ القسعین، ویسن نب دمحم، السؾ نب ایب ،عیط، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بسح امؽ ےہ افر رکؾ وقتی۔

 ت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب فلخ القسعین، ویسن نب دمحم، السؾ نب ایب ،عیط، اتقدہ، نسح، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وقتی افر رپزیہاگری اک ایبؿ۔

     1101    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًثناٌ بً ابی طيبہ، متنز بً سلامیٌ، ٛہنص بً حشً، ابی سليل ذویب بً نٔير، حرضت ابوذر  ہظاو بً ًنار، :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ِضنَ  َٛ  ًِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ َتنٔزُ بِ ٌِ ثََيا اِلُن اََل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ٌُ بِ إر َوًُِثَنا ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔیَحسَّ ًَ  ًٔ ًٔ اِلَحَش لٔئل  ٔص بِ الشَّ

ُٖ کَلٔنَ  ِّی َْلرَِعٔ ٔن َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ  ٕ يِر َٔ ًٔ نُ یِٔب بِ ٌُ آَیّة َلِو أََخَذ اليَّاُض رُضَ اَل ًُِثَنا َٗ ّة َو

الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیَُّة آَیةٕ  َٗ ِتُضِه  َٔ َٜ ُضِه بَٔضا َل ّجا کُلُّ ِل َلطُ َمُِخَ ٌَ ٙٔ اهَّلَل یَِح ًِ َیتَّ اَل َوَم َٗ 

ل ذفبی نب ریفن، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
ت 
شل

س نب نسح، ایب 

 م
کہ

اشہؾ نب امعر، امثعؿ نب ایب ہبیش، رمتم نب امیلسؿ، 

ارگ بس آدیم ایس رپ لمع رکںی وت فہ اکیف  رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اکی ہملک ای اکی آتی اجاتن وہں

ل ہل رخماج( ینعی وج وکیئ اہلل ےس 
خ غ
 
ن

َ اہلل 

 

 ن
ن

ےہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ وکؿ یس آتی ےہ؟ آپ ےن رفامای )فنم 

 ڈرے اہلل اس ےک ےئل اکی راہ اکنؽ دے اگ زگر افاقت یک افر ایکس رکف دفر رک دے اگ۔

ل ذفبی نب ریفن، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل اشہؾ نب امعر، امثع :  رافی
ت 
شل

س نب نسح، ایب 

 م
کہ

ؿ نب ایب ہبیش، رمتم نب امیلسؿ، 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ولوگں یک رعتفی رکان۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں یک رعتفی رکان۔

     1102    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیسبً ہاروٌ ، ىآٍ بً ًنزجنهی، اميہ بً ػٔواٌ، حرضت ابوزہيرث٘فی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ٌَ أَىَِبأ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَبٔی برَِکٔ بِ ًَ  ٌَ َوا ِٔ ًٔ َػ َة بِ ًِ أَُميَّ ًَ ًُ ًَُنَز اِلُحَنهٔیُّ  ٍُ بِ ٔ ىَا ىَآ

َه بٔاليََّباَوةٔ أَِو  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َخَلبََيا َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ فٔیِّ  َ٘ ٕ الثَّ ًِ أَبٔی ُزَصيِر اَل َواليََّباَوةُ ٔم َٗ ٕٔ  اِلبََياَوةٔ  ٔ ائ اللَّ

َيائٔ  اَل بٔالثَّ َٗ الُوا بَٔه َذاَک یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ًِ أَصِٔل اليَّارٔ  ُٓوا أَصَِل اِلَحئَّة ٔم ٔ ز ٌِ ٌِ َت اَل یُؤطُک أَ ئِّئ َٗ َيأئ الشَّ ًٔ َوالثَّ  اِلَحَش

ٕف  ٌِ ًَلَی َب ُِٜه  ـُ ٌِ  أْمُتَْن ُطَضَساُئ اهَّللٔ َب

، انعف نب رمعیحمج، اہیم نب وفصاؿ، رضحت اوبزریہیفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ انسای ابنفہ ای انبفہ وج اکی اقمؾ ےہ اطفئ ےک رقبی آپ ےن رفامای رقبی ےہ ہک مت تنج 

 ہی ویکرکن وہاگ ای روسؽ اہلل آپ ےن رفامای رعتفی رکےن ےس افر ربایئ فاولں وک دفزخ فاولں ےس زیمت رک ولےگ۔ ولوگں ےن رعض ایک

 رکےن ےس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدینب اہرفؿ ، انعف نب رمعیحمج، اہیم نب وفصاؿ، رضحت اوبزریہیفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں یک رعتفی رکان۔



 

 

     1103    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، جامٍ بً طساز، کلثوو خزاعی :  راوی

 ُ ثََيا أَب ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل أَتَی الئَّييَّ َحسَّ َٗ ٕ اِلُدزَاعٔیِّ  ًِ کُِلُثوو ًَ  ٕ از ًٔ َطسَّ ٍٔ بِ ًِ َجأم ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ و ُم

ِس أَ  َٗ ِّی  ًَِلَه إَٔذا أَِحَشِيُت أَن ٌِ أَ َٕ یٔی أَ ِي َٛ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َ٘ َٓ َه َرُجْل  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ِس أََسأُِت ِحَشِيُت َوإَٔذا أََس َػل َٗ ِّی  أُِت أَن

 َٗ ِس أَِحَشِيَت َوإَٔذا  َ٘ َٓ ِس أَِحَشِيَت  َٗ اَل ٔجيَراىَُک  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه إَٔذا  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ ِس أََسأَِت َٓ َ٘ َٓ ِس أََسأَِت  َٗ ََّک   الُوا إٔى

 ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اجعم نب دشاد، وثلکؾ زخایع

صخش آای افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل ےھجم ےسیک ہتپ ےلچ اگ ںیم ےن الفں اکؾ کین اکؾ ایک افر بج ربااکؾ ایک وت آپ ےن رفامای بج ریتے 

  ےل ہک ربااکؾ ایک۔ڑپفیس ھجت ےس ںیہک وت ےن ااھچ ایک وت وت ےن ااھچ اکؾ ایک افر بج ںیہک ربا وت ھجمس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اجعم نب دشاد، وثلکؾ زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں یک رعتفی رکان۔

     1104    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً یحٌٰي، ًبسالززاٚ، مٌنز، ميؼور، ابی وائل، ًبساهَّلل :  راوی

 ًَ  ًِ ًَ ًِ أَبٔی َوائٕٔل  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًَِبُس الزَّزَّ ثََيا  ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َرُجْل لٔزَ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ُسؤل ِبٔس اهَّللٔ 

َّی  اَل الئَّييُّ َػل َٗ ًَِلَه إَٔذا أَِحَشِيُت َوإَٔذا أََسأُِت  ٌِ أَ َٕ یٔی أَ ِي َٛ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َت ٔجيَراىََک اهَّللٔ َػل ٌِ َه إَٔذا َسنٔ ًََلِيطٔ َوَسلَّ اهَّللُ 

َتُضِه  ٌِ ِس أَِحَشِيَت َوإَٔذا َسنٔ َ٘ َٓ ِس أَِحَشِيَت  َٗ  ٌِ ٌَ أَ ولُو ُ٘ ِس أََسأَِت َي َ٘ َٓ ِس أََسأَِت  َٗ  ٌَ ولُو ُ٘  َي



 

 

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، وصنمر، ایب فالئ، دبعاہلل رتہمج فیہ ےہ وج افرپ زگرا ےہ۔

 دمحم نب ٰییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، وصنمر، ایب فالئ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں یک رعتفی رکان۔

     1105    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً یحٌٰي، زبيس بً اخزو، مشله بً ابزاہيه، ابوہَلل، ً٘بہ بً ابی ثبيت، ابوجوزاء، حرضت ابً ًباض رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَبُو صََٔلٕل حَ  ًُ إٔبَِزاصٔيَه َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ أَِخزََو  ًُ یَِحٌَي َوَزیُِس بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ سَّ ًَ ًُ أَبٔی ثُبَِيٕت  َبُة بِ ِ٘ ثََيا ًُ َحسَّ

ًَلَ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًَبَّإض   ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ثََيأئ أَبٔی اِلَحِوَزأئ  ًِ َمََلَ اهَّللَ أُذُىَِيطٔ ٔم َه أَصُِل اِلَحئَّة َم ِيطٔ َوَسلَّ

 ٍُ ا َوصَُو َيِشَن ًِ ثََيأئ اليَّأض َشًّ ًِ َمََلَ أُذُىَِيطٔ ٔم ٍُ َوأَصُِل اليَّارٔ َم  اليَّأض َخيِّرا َوصَُو َيِشَن

، اوبوجزاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب ٰییحی، زدیب نب ازخؾ، ملسم نب اربامیہ، اوبالہؽ، ہبقع

 

  

 

نب ایب ث

ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج فاال فہ صخش ےہ سج ےک اکؿ رھب اجںیئ ولوگں یک رعتفی افر انثء ےس ےتنس ےتنس 

  ےتنس۔افر دفزخ فاال صخش ےہ سج ےک اکؿ رھب اجںیئ ولوگں یک وجہ افر ربایئ ےس ےتنس

، اوبوجزاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

  

 

 دمحم نب ٰییحی، زدیب نب ازخؾ، ملسم نب اربامیہ، اوبالہؽ، ہبقع نب ایب ث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  رکان۔ولوگں یک رعتفی

     1106    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، ابومحنس بً جٌرف، طٌبہ، ابی ًنزاٌ ؿونی، ًبساهَّلل بً ػامت، حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ث رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ أمٔت  ًٔ الؼَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ٌَ اِلَحِونٔیِّ  ًِ أَبٔی ًِٔنَزا ًَ َبُة  ٌِ َيا ُط

ُط ال ُئحبُّ َٓ َنَل ِهَّلِل  ٌَ َنُل اِل ٌِ ُِٗلُت َلطُ الزَُّجُل َي اَل  َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًَأجلُ َذٓرٕ  اَل َذلَٔک  َٗ َلِيطٔ  ًَ ی  يَّاُض  بُِْشَ

 ًٔ  اِلُنِؤٔم

دمحم نب اشبر، اوبدمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رمعاؿ وضین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن رعض ایک اکی آدیم اخصل دخا اعتیل ےئلیک وکیئ اکؾ رکات ےہ نکیل ولگ اس ےس تبحم 

  ںیہ اس اکؾ ویکہج ےس۔ آپ ےن رفامای ہی وخ  وخربخشی ےہ ومنم وک۔رکےن ےتگل

 دمحم نب اشبر، اوبدمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رمعاؿ وضین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں یک رعتفی رکان۔

     1107    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً بظار، ابوزاؤز، سٌيس بً سياٌ ابوسياٌ طيبانی، حبيب بً ابی ثابت، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ  َحسَّ ًٔ أَبٔی ثَاب ًِ َحبٔئب بِ ًَ ِيَبانٔیُّ  ٌٕ الظَّ ٌٕ أَبُو ٔسَيا ًُ ٔسَيا ٌٔيُس بِ ثََيا َس ثََيا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ًِ أَبٔی َبظَّ ًَ ٕت 



 

 

ًََلِيطٔ   ٍُ َل ُيلَّ َٓ َنَل  ٌَ ًَِنُل اِل ِّی أَ ٔن اَل َرُجْل یَا َرُسوَل اهَّللٔ إ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ِّ َوأَِجزُ  َػالٕٔح  ٌٔ أَِجزُ الرسِّ اَل َلَک أَِجَزا َٗ حٔبُىٔي  ٌِ َٓيُ

ََلىَٔيةٔ  ٌَ  اِل

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، دیعس نب انسؿ اوبانسؿ ابیشین، بیبح نب ایب اثتب، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اکی لمع رکات وہں فہ ےھجم ااھچ اتگل ےہ ارطسح ےس ہک ولگ اس وک نس  ےہ اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

 رک ریمی رعتفی رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای ھجت وک دفرہا وثاب ےلم اگ اکی وت وپدیشہ لمع رکےن اک افر دفرسا االعہین لمع رکےن اک۔

 تب، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، اوبداؤد، دیعس نب انسؿ اوبانسؿ ابیشین، بیبح نب ایب اث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین ےک ایبؿ ںیم ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تین ےک ایبؿ ںیم ۔

     1108    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ، محنس بً رمح، ليث بً سٌس، یحٌٰي بً سٌيس، محنس بً ابزاہيه تيیم،  :  راوی

 ًل٘نہ بً وٗاؾ، حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ ح و َحسَّ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اََل أَىَِبأَىَا َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ًُ َس ُرِمٕح أَىَِبأَىَا اللَِّيُث بِ

َّطُ  إؾ أَى َّٗ ًَ َو َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ٍَ َُّط َسنٔ َِّيیٔمَّ أَِخبََرُظ أَى ًَ إٔبَِزاصٔيَه الت َس بِ ٌَّ ُمَحنَّ ٌٔيٕس أَ ًُ َس أب َوصَُو َیِدُلُب َیِحٌَي بِ ًَ اِلَدلَّ ٍَ ًَُنَز بِ  َسنٔ

 ٌِ اَل َسنٔ َ٘ َٓ ًَِناُل بٔاليِّيَّأت َولٔکُلِّ اِمزٕٔئ َما ىََوی اليَّاَض  َ ََّنا اِْل وُل إٔى ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ًِ کَاىَِت ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َن َٓ

 ٔ ًِ کَاىَِت صِٔحَزتُُط ل ٔیَی َرُسولٔطٔ َوَم ٔیَی اهَّللٔ َوإ َٓضِٔحَزتُُط إ ٔیَی َرُسولٔطٔ  ٔیَی اهَّللٔ َوإ ٔیَی صِٔحَزتُُط إ ضِٔحَزتُُط إ َٓ ُجَضا  ٕ یََتزَوَّ ُسىَِيا ئُؼيبَُضا أَِو اِمَزأَة

 َما َصاَجَز إَٔلِيطٔ 



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ یمیت، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع ریض 

 انس رےہ ےھت وت اہک ہک ںیم ےن انس ہچنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ولوگں وک ہبطخ

رفامےت ےھت رہ اکی لمع اک وثاب تین ےس وہات ےہ افر رہ اکی آدیم وک فیہ ےلم اگ سج یک فہ تین رکے وس سج آدیم ےن اہلل ف 

سج یک رجہت داین امکےن یک تین ےس وہ ای یسک وعرت ےس اکنح روسؽ ےئلیک رجہت یک وت اس یک رجہت اہلل ف روسؽ ےک ےئل وہیگ افر 

 رکےن یک وہ اس یک رجہت ا یہ زیچفں یک رطػ وہیگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، ٰییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ یمیت، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تین ےک ایبؿ ںیم ۔

     1109    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوٛبظہ اىناری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً محنس، وٛيٍ، اًنع، ساله بً ابی جٌس، حرض :  راوی

ًِ َس  ًَ ًَِنُع  َ ثََيا اِْل ٍْ َحسَّ ثََيا َوٛٔي اََل َحسَّ َٗ ٕس  ًُ ُمَحنَّ ًَلٔیُّ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َو ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِبَظَة َحسَّ َٛ ًِ أَبٔی  ًَ ٔس  ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح الٔٔه بِ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػ  َٗ اَل  َٗ ٔة َنرَفٕ َرُجْل آَتاُظ اهَّللُ َماَّل َؤًِلّنا اِْلَىَِنارٔیِّ  ٌَ َنَثٔل أَِرَب َٛ ةٔ  ٔ اِْلُمَّ َه َمَثُل َصٔذظ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

ُضَو يَ  َٓ طٔ َوَرُجْل آَتاُظ اهَّللُ ًِٔلّنا َوَلِه یُِؤتٔطٔ َماَّل  ِّ٘ طُ فٔی َح ُ٘ ٔٔ ٌِٔلنٔطٔ فٔی َمالٔطٔ یُِي َنُل بٔ ٌِ ُضَو َي وُل لَ َٓ ًَنِٔلُت ٓٔيطٔ ُ٘ ٌَ یٔی ٔمِثُل َصَذا  ِو کَا

ٔ َسَواْئ َوَرُجْل آَتاظُ  ُضَنا فٔی اِْلَِجز َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َنُل  ٌِ ُضَو  ٔمِثَل الَّٔذی َي َٓ اهَّللُ َماَّل َوَلِه یُِؤتٔطٔ ًِٔلّنا 

 ٔ َُيِر طُ فٔی  ُ٘ ٔٔ ًَنِٔلُت ٓٔيطٔ ٔمِثَل  َیِدبُٔم فٔی َمالٔطٔ یُِي ٌَ یٔی ٔمِثُل َصَذا  وُل َلِو کَا ُ٘ ُضَو َي َٓ طٔ َوَرُجْل َلِه یُِؤتٔطٔ اهَّللُ ًِٔلّنا َوََل َماَّل  ِّ٘ الَّٔذی َح

ًُ َم  ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ُضَنا فٔی اِلؤِزٔر َسَواْئ َحسَّ َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َنُل  ٌِ ًَِبُس َي ثََيا  ِيُؼوٕر اِلَنزَِوزٔیُّ َحسَّ

 ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِبَظَة  َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ ابِ ًَ ٔس  ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ًََلِيطٔ َوَسلََّه ح و  الزَّزَّ َّی اهَّللُ  الئَّييِّ َػل



 

 

ٌٔيَل بِ  ًُ إِٔسَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔی َحسَّ ًِ ابِ ًَ ٔس  ٌِ ًٔ أَبٔی اِلَح ًِ َسالٔٔه بِ ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ٕل  َـّ َٔ ًِ ُم ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًٔ َسُنَزَة َحسَّ

َه ىَِحَوظُ  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِبَظَة  َٛ 

 دعج، رضحت اوبہشبک اامنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس اتم ےک ولوگں یک اثمؽ اچر وتیصخشں یک رطح ےہ اکی وت فہ صخش سج وک اہلل 

رخچ رکات ےہ اےنپ قح ںیم دفرسے فہ صخش سج وک  اعتیل ےن امؽ افر ملع دای فہ اےنپ ےک وماقف لمع رکات ےہ اےنپ امؽ ںیم افر اس وک

دفونں اہلل اعتیل ےن ملع دای نکیل امؽ ںیہن دای فہ اتہک ےہ ارگ ھجم وک امؽ اتلم وت ںیم ےلہپ صخش یک رطح اس رپ لمع رکات آپ ےن رفامای ہی 

 فہ اےنپ امؽ ںیم ےب دح  وغ ارخااجت رکات صخش ربارب ںیہ وثاب ںیم۔ رسیتے فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن امؽ دای نکیل ملع ںیہن دای

ےہ وچےھت فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن ملع دای ہن امؽ نکیل فہ اتہک ےہ ارگ ریمے اپس امؽ وہات وت ںیم رسیتی صخش یک رطح اس وک 

 رصػ رک ڈااتل۔

 اامنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب دمحم، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اوبہشبک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تین ےک ایبؿ ںیم ۔

     1110    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زیس بً ہاروٌ، شیک، ليث، كاؤض، ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاحنس بً سياٌ، محنسبً یحٌٰي ، ی :  راوی

 ًَ ًِ َلِيٕث  ًَ یٕک  ًِ َشٔ ًَ  ٌَ ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ اََل َحسَّ َٗ ًُ َیِحٌَي  ُس بِ ٌٕ َوُمَحنَّ ًُ ٔسَيا ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ًَ ًِ كَاُوٕض 

َّی اهَّللُ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اتٔضِٔه َٗ ًَلَی ىٔيَّ ُث اليَّاُض  ٌَ ََّنا یُِب َه إٔى ًََلِيطٔ َوَسلَّ   

ادمح نب انسؿ، دمحمنب ٰییحی ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، ثیل، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں اک رشح اؿ یک وتینں رپ وہاگ۔

 ادمح نب انسؿ، دمحمنب ٰییحی ، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، ثیل، اطؤس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تین ےک ایبؿ ںیم ۔

     1111    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زہير بً محنس، زَکیا بً ًسی، شیک، اًنع، ابی سٔياٌ ، جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

يَ  ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ یْک  ًَٔسٓیٕ أَىَِبأَىَا َشٔ  ًُ یَّا بِ ٕس أَىَِبأَىَا َزََکٔ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ُزَصيِرُ بِ اَحسَّ َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ اَل َرُسوُل اهَّللٔ ا َٗ َل 

اتٔضِٔه  ًَلَی ىٔيَّ َه یُِحَْشُ اليَّاُض  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

 زریہ نب دمحم، زرکای نب دعی، رشکی، اشمع، ایب ایفسؿ ، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایسی یہ رفاتی ےہ ۔

 ، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب دمحم، زرکای نب دعی، رشکی، اشمع، ایب ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1112    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

ابوبْش برک بً خلٕ، ابوبرک بً خَلز باہلی، یحٌٰي بً سٌيس، سٔياٌ ، ابی يٌلی، ربيٍ بً خثيه، حرضت ًبساهَّلل  :  راوی

 بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا یَِحٌَي  اََل َحسَّ َٗ ٕ اِلَباصٔلٔیُّ  ز ًُ َخَلَّ ٕٕ َوأَبُو برَِکٔ بِ ًُ َخَل ثََيا أَبُو بِْٔشٕ برَِکُ بِ ًِ َحسَّ ًَ ثَىٔي أَبٔی  ٌُ َحسَّ َيا ِٔ ثََيا ُس ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس بِ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ُخَثِيٕه  ٍٔ بِ ًِ الزَّبٔي ًَ لَی  ٌِ ا َوَسَم أَبٔی َي ا َوَخلًّ ٌّ ا ُمَزبَّ َّطُ َخمَّ َخلًّ َه أَى

ٍٔ َو  اَل أَتَ اِلَدمِّ اِلُنَزبَّ َ٘ َٓ  ٍٔ ًِ اِلَدمِّ اِلُنَزبَّ ا َخارّٔجا ٔم ٍٔ َوَخلًّ ٔیَی َجاىٔٔب اِلَدمِّ الَّٔذی َوَسَم اِلَدمِّ اِلُنَزبَّ ٌَ َما َصَذا ُخُلوكّا إ ِسُرو

ٔیَی جَ  ٌُ اِلَدمُّ اِْلَِوَسُم َوصَٔذظٔ اِلُدُلوُن إ اَل َصَذا اِْلِٔنَشا َٗ ًَِلُه  الُوا اهَّللُ َوَرُسولُُط أَ ًِ کُلِّ َٗ اُق َتِيَضُظُط أَِو َتِيَضُشُط ٔم ِيبٔطٔ اِْلرَِعَ

ٍُ اِْلََجُل اِلُنحٔيُم َواِلَدمُّ اِلَدارُٔد اِْلََملُ  ٌِ أَِخَلأَُظ صََذا أََػابَُط َصَذا َواِلَدمُّ اِلُنَزبَّ ٔ إ َٓ  ٌٕ  َمکَا

رعیب نب میثخ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوبرشب رکب نب فلخ، اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ ، ایب یلعی،

ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی طخ رمعب اچنیھک افر اس رمعب ےک چیب ںیم اکی افر طخ اچنیھک افر اس چیب 

ےن رفامای مت اجےتن وہ ہی ایک ےہ ؟ اوہنں فاےل طخ ےک دفونں رطػ تہب ےس طخ ےچنیھک افر اکی طخ اس رمعب ےک ابرہ اچنیھک رھپ آپ 

 ےن اہک اہلل اعتیل افر اس اک روسؽ وخب اجاتن ےہ۔ آپ ےن رفامای ہی چیب اک طخ آدیم ےہ افر ہی وج اس ےک دفونں رطػ طخ ںیہ ہی امیبرایں

فرسی آتف ںیم التبم وہات ےہ افر افر آںیتف ںیہ وج ہشیمہ اس وک اکیتٹ افر ڈیتس ریتہ ےہ اچرفں ارطاػ ےس ارگ اکی آتف ےس اچب وت د

 ہی وج اچر طخ اوکس ریھگے وہےئ ںیہ ہی ایکس رمع ےہ افر وج طخ اس رمعب ےس ابرہ لکن ایگ فہ اس یک آرزف ےہ۔

 اوبرشب رکب نب فلخ، اوبرکب نب الخد ابیلہ، ٰییحی نب دیعس، ایفسؿ ، ایب یلعی، رعیب نب میثخ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1113    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ز بً سلنہ، ًبساهَّلل بً ابوبرک، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاسحٙ بً ميؼور، نرض بً طنييل، حنا :  راوی

ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ًُ ُطَنِيٕل أَىَِبأَىَا َحنَّ ثََيا اليَّرِضُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َحسَّ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ُت أَىََص َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ أَبٔی برَِکٕ   بِ

 َٗ وُل  ُ٘ ًَ َمالٕٔک َي اُظ َوَبَشَم یََسُظ أََمابِ َٔ َٗ ًُ آَزَو َوَصَذا أََجلُطُ ًِٔيَس  َلِيطٔ َوَسلََّه َصَذا ابِ ًَ َّی اهَّللُ  اَل اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ َمُط ثُهَّ 

 َوثَهَّ أََملُطُ 

ل، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب اوبرکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 
 ت 
من

 

ص

ہنع ےس رفاتی ےہ ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب 

فر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی آدیم ےہ افر ہی ایکس رمع ےہ اینپ رگدؿ ےک اپس اہھت راھک رھپ اانپ اہھت آےگ الیھپای ا

 رفامای اہیں کت ایکس آرزفسبیھ وہیئ ےہ۔

ل، امحد نب ہملس، دبعاہلل نب اوبرکب، رضحت :  رافی
 ت 
من

 

ص

 اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا،قح نب وصنمر، رضن نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1114    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

س بً ًثناٌ ًثنانی، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ابومزواٌ محن :  راوی

 ًيہ

 ٌَ ًِ اِل ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ِبُس اِل ًَ ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ًُ ًُِثَنا ُس بِ ٌَ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َمزَِوا ًِ َحسَّ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ أَبٔيطٔ ََلٔئ بِ

ِئذ َطابٌّ فٔی حُبِّ ا ِلُب الظَّ َٗ اَل  َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٔ اَل إ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ٔ ثَِرة َٛ ٔ َو ثَِيَتئِن فٔی حُبِّ اِلَحَياة

 اِلَنالٔ 

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح



 

 

 وبڑےھ اک دؽ وجاؿ وہات ےہ دف زیچفں یک تبحم ںیم اکی وت زدنیگ یک تبحم ںیم دفرسے امؽ یک تبحم ںیم۔

 اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1115    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہبْش بً مٌاذ رضیز، ابوًواىہ، ٗتازہ، حرضت اىص  :  راوی

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػ  َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ًََواىََة  ثََيا أَبُو  یزُ َحسَّ ٔ ٕ الرضَّ اذ ٌَ ًُ ُم ثََيا بِْٔشُ بِ َه یَِضَزُو َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

ُؾ  ٌٔ اِلْٔحِ ًُ آَزَو َوَئظبُّ ٔمِيُط اثَِيَتا ٔ  ابِ ُنز ٌُ ًَلَی اِل ُؾ   ًَلَی اِلَنأل َواِلْٔحِ

رشب نب اعمذ رضری، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

  رحص دفرسے رمع یک رحص۔فملس ےن رفامای آدیم وبڑاھ وہات اجات ےہ افر دف زیچںی اس ںیم وجاؿ وہیت اجیت ںیہ اکی وت امؽ یک

 رشب نب اعمذ رضری، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1116    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابومزواٌ ًثنانی، ًبسالٌزیزبً ابی حازو، ًَلء بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ  ٕ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ِثَنانٔیُّ َحسَّ ٌُ ٌَ اِل ثََيا أَبُو َمزَِوا ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل

 ٌَ ٌِ َیُٜو ًِ َمإل َْلََحبَّ أَ ًٔ آَزَو َوازَٔیئِن ٔم ٌَّ َٔلبِ اَل َلِو أَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َشُط إَٔلَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ِٔ ُضَنا ثَالْٔث َوََل یَِنََلُ َن ٌَ  َم

ًِ َتاَب ا ًَلَی َم َُّراُب َویَُتوُب اهَّللُ   لت

اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسینب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص 

اکش( اکی افر وہیت۔ اس ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ آدیم ےک اپس دف فادایں رھب رک امؽ وہ رھپ یھب اس اک یج اچےہ ہک )

 سفن وک وکیئ زیچ رھبےن فایل ںیہن وساےئ یٹم ےک۔

 اوبرمفاؿ امثعین، دبعازعلسینب ایب احزؾ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ یک آرزف افر رمع اک ایبؿ۔

     1117    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حشً بً رعٓہ، ًبسالزحنً بً محنس محاربی، محنس بً ًنزو، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ةَ  َٓ ًُ رَعَ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ أَبٔی صَُزیِ  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ٕس اِلُنَحارٔبٔیُّ  ًُ ُمَحنَّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثَىٔي  ٌَّ َحسَّ َ َزَة أ

ٌٔيَن  ِب ٔیَی الشَّ يَن إ تِّ ًٔي َما بَيَِن الشِّ ًَِناُر أُمَّ اَل أَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ یَحُوُز َذلَٔک َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُضِه َم لُّ َٗ  َوأَ

نسح نب رعہف، دبعارلنمح نب دمحم احمریب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص 

 ولگ وہں ےگ وج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک ارثک رمعںی اسھٹ ےس رکیل رتس کت وہں یگ افر اؿ ںیم ےس مک یہ اےسی

 رتس ےس اجتفز رکںی ےگ۔



 

 

 نسح نب رعہف، دبعارلنمح نب دمحم احمریب، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کین اکؾ وکہشیمہ رکان۔

 زدہ اک ایبؿ :   باب

 کین اکؾ وکہشیمہ رکان۔

     1118    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواَلحوؾ ابی اسحٙ، ابی سلنہ، حرضت او النوميين او سلنہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٔشطٔ َحسَّ ِٔ اَلِت َوالَّٔذی َذَصَب بَٔي َٗ ًِ أُوِّ َسَلَنَة  ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ 

ًَِنأل إَٔليِ  َ ٌَ أََحبَّ اِْل ثَرُ َػََلتٔطٔ َوصَُو َجالْٔص َوکَا ِٛ ٌَ أَ َّي کَا ًََلِيطٔ َوَسلََّه َما َماَت َحً َّی اهَّللُ  نَ َػل ٌَ الُٔح الَّٔذی یَُسوُو طٔ اِل ُل الؼَّ

ٌَ َئشيّرا ٌِ کَا ٔ ِبُس َوإ ٌَ َلِيطٔ اِل ًَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص ایب ااحسؼ ، ایب ہملس، رضحت اؾ اوملنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مسق ایکس وج 

ںیہن رفامای اہیں کت ہک آپ ارثک امنز ھٹیب رک ادا رکےت افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل ایگ )داین ےس( آپ ےن ااقتنؽ 

 آپ وک تہب دنسپ فہ لمع اھت وج ہشیمہ ایک اجےئ ارگہچ وھتڑا وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص ایب ا،قح، ایب ہملس، رضحت اؾ اوملنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ وکہشیمہ رکان۔



 

 

     1119    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ي٘ہ رضي اهَّلل ابوبرک بً ابی طيبہ، ابواسامہ، ہظاو بً رعوہ، او النوميين جياب ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا ػس :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًَائَٔظةَ   ًِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ َوَة  ًٔ رُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًَ ثََيا أَبُو أَُساَمَة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت کَاىَِت ًِٔئسی اِمَزأَْة  َحسَّ َٗ

اَل َم  َ٘ َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَیَّ الئَّييُّ َػل َّی اهَّللُ ََٓسَخَل  اَل الئَّييُّ َػل َ٘ َٓ ًِ َػََلتَٔضا  ُِٗلُت ََُٓلىَُة ََل َتَياُو َتِذَُکُ ٔم  ٔ ًِ َصٔذظ

ٌَ أََحبَّ  اَلِت َوکَا َٗ َّي َتَنلُّوا  َواهَّللٔ ََل یََنلُّ اهَّللُ َحً َٓ  ٌَ و ُ٘ َلِيُِٜه بَٔنا تُٔلي ًَ ًَ إَٔلِيطٔ الَّٔذی یَُسوُو ًََلِيطٔ َوَسلََّه َمِط  ی  ًََلِيطٔ َػاحٔبُطُ  السِّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم ہچنب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک اکی وعرت ریمے اپس یھٹیب ؟یھ اےنت ںیم آپ رشتفی الےئ آپ ےن وپاھچ ہی وکؿ وعرت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک الفین 

رات وک ںیہن وسیت۔ آپ ےن رفامای پچ رہ رک ااسیلمع رکف سج یک اطتق روھک دسا ابنےنہ یک افر ہشیمہ رکےن یک ویکہکن مسق  وعرت وج

دخا یک اہلل اعتیل ںیہن ےکھت وثاب د ےن ےس مت یہ کھت اجؤ ےگ لمع رکےن ےس۔ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک آپ وک فہ لمع دنسپ 

 رکے۔اھت سج وک آدیم ہشیمہ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اؾ اوملنینم ہچنب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ۔کین اکؾ وکہشیمہ رکان

     1120    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ٓـل بً زٛين، سٔياٌ، جزیزی، ابی ًثناٌ ، حرضت حيولہ کاتب التنيیم اَلسيسی :  راوی

 ٌَ َيا ِٔ ًِ ُس ًَ يِٕن  َٛ ًُ زُ ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحِيَوَلَة اِلکَاتٔٔب  َحسَّ ًَ  ٌَ ًِ أَبٔی ًُِثَنا ًَ ًِ اِلُحَزیِزٔیِّ  ًَ



 

 

ىَا اِلَحيََّة َو  ََٓذََکِ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  يَّا ًِٔيَس َرُسؤل اهَّللٔ َػل ُٛ اَل  َٗ نٔيیٔمِّ اِْلَُسئِّسیِّ  ِنُت التَّ ُ٘ َٓ ئِن  ٌَ َّا َرأَِی اِل أَى َٛ َّي  اليَّاَر َحً

ٔیَی أَصِ  ُت إ ِ٘ َٓ ِلُت ىَا ُ٘ َٓ َل٘ٔيُت أَبَا برَِکٕ  َٓ ِجُت  َُخَ َٓ يَّا ٓٔيطٔ  ُٛ ُت الَّٔذی  ََٓذََکِ اَل  َٗ ِبُت  ٌٔ ٔحُِٜت َوَل ـَ َٓ اَل أَبُو لٔی َوَوَلٔسی  َ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ  ىَا

 َٓ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُظ لٔلئَّييِّ َػل ََٓذََکَ ََٓذَصَب َحِيَوَلُة  لُُط  ٌَ ِٔ َّا َلَي ٌَ ًِٔئسی برَِکٕ إٔى َنا َتُٜوىُو َٛ ِيُتِه  ُٛ اَل یَا َحِيَوَلُة َلِو  َ٘

ًَّة  ًَّة َوَسا ُِٜٗٔه یَا َحِيَوَلُة َسا ًَلَی َُرُ ُٔطُِٜه أَِو  َُ ًَلَی  َُٜة  ٔ َحِتُِٜه اِلَنََلئ َٓ  َلَؼا

 رفاتی ےہ مہ آرضحنت یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ایفسؿ، رجریی، ایب امثعؿ ، رضحت ہلظنح اکبت ایمیمتل االدیسی ےس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت آپ ےن تنج افر دفزخ اک ایبؿ ایک وگای مہ اؿ دفونں وک دک ےنھ ےگل رھپ ںیم اےنپ رھگفاولں افر وچبں 

 افر اوبرکب دصقی ےس ےک اپس ایگ افر اسنہ افر الیھک دعب اس ےک ےھجم فیہ ایخؽ آای سج ںیم ںیم ےلہپ اھت )ینعی تنج افر منہ اک( ںیم الکن

ب الم۔ ںیم ےن اہک ںیم وت انمقف وہایگ انمقف وہایگ ویکہکن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص ںیم ریما دؽ افر رطح اک اھت افر ا

 فآہل فملس یک افر رطح اک وہایگ۔ اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک امہرا یھب یہی احؽ ےہ رھپ ہلظنح آرضحنت یلص اہلل ہیلع

دختم ںیم آےئ افر آپ ےس ایبؿ ایک۔ آپ ےن رفامای اے ہلظنح ارگ مت اس احؽ رپ روہ ےسیج ریمے اپس رےتہ وہ وت رفےتش مت ےس 

ی ےہ ۔

ہ س

 اصمہحف رکںی اہمترے وھچبونں رپ ای راوتسں ںیم اے ہلظنح اکی استع ایسی ےہ دفرسی ف

 ؿ، رجریی، ایب امثعؿ ، رضحت ہلظنح اکبت ایمیمتل االدیسیاوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ وکہشیمہ رکان۔

     1121    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًباض بً ًثنانی زمظقی، وليسبً مشله، ابً لہيٌہ، ًبسالزحنً ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثَيَ  َة َحسَّ ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ُد َحسَّ ًٔ اِْلرَِعَ ًَِبُس الزَِّحَن ُت  ا  ٌِ َسنٔ

 ٔ إ َٓ  ٌَ و ُ٘ َنٔل َما تُٔلي ٌَ ًِ اِل ُٔوا ٔم َه اکَِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ لَّ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٗ  ٌِ ٔ َنٔل أَِزَوُمُط َوإ ٌَ  ٌَّ َخيَِر اِل



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ابعس نب امثعین دیقشم، فدیلنب ملسم، انب ہعیہل، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ا ان یہ لمع رکف ےنتج یک اطتق مت ںیم ےہ وج ہشیمہ وہ ارگہچ وھتڑا وہ۔

 ابعس نب امثعین دیقشم، فدیلنب ملسم، انب ہعیہل، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 کین اکؾ وکہشیمہ رکان۔

     1122    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًنزو بً رآٍ، يٌ٘وب بً ًبساهَّلل اطٌزی، ًيسٰي بً جاریہ، ج :  راوی

 ٔ ًِ َجاب ًَ ًٔ َجارٔیََة  ًِ ًٔيَسي بِ ًَ زٔیُّ  ٌَ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِْلَِط  ًُ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ٍٕ َحسَّ ٔ ًُ َرآ ِنزُو بِ ًَ ثََيا  اَل َمزَّ َرُسوُل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًٔ ٔ بِ ز

ًَلَی َرُجٕل  َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ِّی  اهَّللٔ َػل َوَجَس الزَُّجَل ُيَؼل َٓ  َٖ ا ثُهَّ اِنرَصَ ََٜث َملٔيًّ َن َٓ َتَی ىَاحَٔيَة َمََّٜة  أ َٓ  ٕ ة ًَلَی َػُِخَ ِّی  ُيَؼل

ٌَّ اهَّللَ ََل  ٔ إ َٓ ِؼٔس ثَََلثّا  َ٘ َلِيُِٜه بٔاِل ًَ اَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض  َٗ ٍَ یََسیِطٔ ثُهَّ  َحَن َٓ اَو  َ٘ َٓ َّي تَ  ًَلَی َحالٔطٔ   َنلُّوایََنلُّ َحً

رمعف نب راعف، وقعیب نب دبعاہلل ارعشی، ٰیسیع نب اجرہی، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس اکی صخش رپ ےس زگرے وج اکی رھتپ یک اٹچؿ رپ امنز ڑپھ راہ اھت رھپ آپ ہکم یک رطػ ےئگ افر وھتڑی دری فاہں رہھٹے 

 آےئ وت داھکی فہ صخش ایس احؽ رپ امنز ڑپھ راہ ےہ آپ ڑھکے وہےئ افر دفونں اہوھتں وک المای افر رفامای اے ولوگ! مت بج ولٹ رک

 الزؾ رک ولاےنپ افرپ ایمہن رفی وک اس ےئل ہک اہلل اعتیل ںیہن ااتک اجات وثاب د ےن ےس مت یہ ااتک اجےت وہ لمع رکےن ےس۔

 اجرہی، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ارعشی، ٰیسیع نبرمعف نب راعف، وقعیب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انگوہں اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انگوہں اک ایبؿ ۔

     1123    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، وٛيٍ، اًنع، ط٘يٙ ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ ا  ًِ ًَ  ٕٙ ًِ َط٘ٔي ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ٍْ َوأَبٔی  ثََيا َوٛٔي ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُِٗلَياَحسَّ اَل  َٗ یَا َرُسوَل اهَّللٔ  هَّللٔ 

 ًَ ًِ أَِحَش َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  َنُل فٔی اِلَحاصٔلٔيَّ ٌِ يَّا َن ُٛ ٌَ فٔی  أَىَُؤاَخُذ بَٔنا  فٔی اِْلِٔسََلؤ َلِه یَُؤاَخِذ بَٔنا کَا

 ٔ َٔ ِْ ٔل َوا ًِ أََساَئ أُخَٔذ بٔاِْلَوَّ  اِلَحاصٔلٔيَّةٔ َوَم

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ےس وماذخہ وہاگ اؿ اامعؽ اک وج مہ ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےئک۔ آپ ےن رفامای سج ےن االسؾ 

ےئک۔ آپ ےن رفامای سج ےن االسؾ ےک زامہن ںیم کین اکؾ ےئک اوکس اجتیلہ ےک ولمعں اک وماذخہ ہن وہاگ افر سج ےن ربا ےک زامہن ںیم 

 ایک اس ےس افؽ افر آرخ دفونں اامعؽ اک وماذخہ وہاگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، ،قیق ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انگوہں اک ایبؿ ۔

     1124    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً زبير، ًوٖ بً حارث، او  ابوبرک بً ابی طيبہ، خَلز بً مدلس، سٌيس بً مشله بً باىک، ًامز بً :  راوی



 

 

 النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا

ًٔ بَاىََک َس  ًُ ُمِشلٔٔه بِ ٌٔيُس بِ ثَىٔي َس ًُ َمِدَلٕس َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ ًَأمَز بِ ُت  ٌِ نٔ

 ُ٘ ٔ َي َلِيطٔ َوَسلََّه یَا الزُّبَيِر ًَ َّی اهَّللُ  اَل یٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَلِت  َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ ًُ اِلَحارٔٔث  ُٖ بِ ِو ًَ ثَىٔي  ًَائَٔظُة إٔیَّأک وُل َحسَّ

ًِ اهَّللٔ كَالّٔبا ٌَّ َلَضا ٔم ٔ إ َٓ ًَِنأل  َ أت اِْل َ
 َوُمَحْقَّ

 ابکن، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، وعػ نب احرث، اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، الخد نب دلخم، دیعس نب ملسم نب

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای وت اؿ انگوہں ےس یچب رہ نج وک ولگ ریقح 

 اجےتن ںیہ اس ےئل ہک اہلل اعتیل اؿ اک یھب وماذخہ رکے اگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، الخد نب دلخم، دیعس نب ملسم نب ابکن، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، وعػ نب احرث، اؾ اوملنینم دیسہ  :  یراف

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ں اک ایبؿ ۔انگوہ

     1125    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، حاته بً اسناًيل، وليسبً مشله، محنس بً ًحَلٌ، ٌٗ٘اَ بً حٜيه، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا َحاتُٔه بِ  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ َٔ بِ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًِ اِل ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اََل َحسَّ َٗ ًُ ُمِشلٕٔه  ٌٔيَل َواِلَولٔيُس بِ ًُ إِٔسَن

ٌَّ اِلُنِؤمٔ  ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ٜٔيٕه  َ َح ِت ىَُِٜتْة َسِوَزاُئ فٔی ًَ إَٔذا أَذِىََب کَاى

ُظ اهَّللُ  ٌُ الَّٔذی َذََکَ ََٓذلَٔک الزَّا ٌِ َزاَز َزاَزِت  ٔ إ َٓ ِلبُطُ  َٗ رَفَ ُػَ٘ٔل  ِِ ََ َواِسَت َ ٌِ َتاَب َوىَز ٔ إ َٓ ِلبٔطٔ  ًَلَی َٗ  ٌَ فٔی َٛٔتابٔطٔ َِکَّ بَِل َرا



 

 

 ٌَ  ُٗلُوبٔضِٔه َما کَاىُوا یَِٜٔشبُو

فدیلنب ملسم، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع،

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم بج انگہ رکات ےہ وت اس ےک دؽ ںیم اکی ایسہ دہبھ ڑپاجات ےہ رھپ ارگ 

اافغتسر رکے وت ااکس دؽ کمچ رک اصػ وہ اجات ےہ ہی دہبھ داغ دفر وہ اجات ےہ افر ارگ  وتہب رکے فہ آدنئہ ےئلیک اس ےس ابز آےئ افر
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 دت وہ اجان۔ےس ڈرےت رانہ افر ایکس اع

 اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، فدیلنب ملسم، دمحم نب الجعؿ، اقعقع نب میکح، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔ انگوہں اک

     1126    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًيسي بً یوىص رملی، ً٘بہ بً ًل٘نہ بً خسیس مٌاَی، اركاة بً ميذر، ابی ًامز الہانی، حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

َبُة بِ  ِ٘ ثََيا ًُ ًُ یُوىَُص الزَِّملٔیُّ َحسَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ٕ َحسَّ ًَأمز ًِ أَبٔی  ًَ ًٔ اِلُنِئذرٔ  ًِ أَِركَاَة بِ ًَ یُّ  ٔ َٔ ا ٌَ ًٔ َخٔسیٕخ اِلَن َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًُ

 ًِ َواّما ٔم ِٗ ًَّ أَ َلَن ًِ َ اَل َْل َٗ َُّط  َه أَى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  ٌَ ًِ ثَِوبَا ًَ ٌَ یَِوَو اِلَ٘ٔياَم اِْلَِلَضانٔیِّ  ًٔي َیأِتُو ٔة بَٔحَشَيإت أُمَّ

ٌُ َیا َرُسوَل اهَّللٔ  اَل ثَِوبَا َٗ زَّ َوَجلَّ َصَباّئ َمِيُثوّرا  ًَ لَُضا اهَّللُ  ٌَ َيِح َٓ ا  ـّ ٌِ ََل  أَِمَثأل ٔجَبأل تَٔضاَمَة بٔي ُضِه َلَيا َجلِّضِٔه َلَيا أَ ِٔ ٔػ

َُّضِه إِٔخَواىُُِٜه  اَل أََما إٔى َٗ َلُه  ٌِ ًُ ََل َن ٌَ ٔمِيُضِه َوىَِح َواْو إٔذَا ىَُٜو ِٗ ٜٔيَُّضِه أَ ٌَ َوَل َنا َتأُِخُذو َٛ ِئل  ًِ اللَّ ٌَ ٔم ًِ ٔجِلَستُِٜٔه َوَیأُِخُذو َؤم

 َخَلِوا بَٔنَحارٔؤ اهَّللٔ اىَِتَضُٜوَصا

اتی یسیع نب ویسن ریلم، ہبقع نب ہمقلع نب دخدی اعمرفی، اراطة نب ،رذر، ایب اعرم ااہلین، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف



 

 

ےہ یبن ےن رفامای ںیم اجاتن وہں اؿ ولوگں وک وج ایقتم ےک دؿ اہتہم ےک اہپڑفں ےک ربارب ایکینں ےل رک آںیئ ےگ نکیل اہلل اعتیل اؿ 

وک اس ابغر یک رطح رک دے اگ وج اڑ اجات ےہ۔ وثابؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اؿ ولوگں اک احؽ مہ ےس ایبؿ رک دےئجی افر وھکؽ رک 

ےیئ اتہک مہ الیملع ےس اؿ ولوگں ںیم ہن وہ اجںیئ۔ آپ ےن رفامای مت اجؿ ول ہک فہ ولگ اہمترے اھبویئں ںیم ےس ںیہ افر ایبؿ رفام

اہمتری وقؾ ںیم ےس افر رات وک ایس رطح ابعدت رکںی ےگ ےسیج مت ابعدت رکےت وہ نکیل فہ ولگ ہی رکںی ےگ ہک بج اےلیک وہں 

 ۔ےگ وت رحاؾ اکومں اک اراکتب رکںی ےگ

 یسیع نب ویسن ریلم، ہبقع نب ہمقلع نب دخدی اعمرفی، اراطة نب ،رذر، ایب اعرم ااہلین، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انگوہں اک ایبؿ ۔

     1127    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہاروٌ بً اسحٙ، ًبساهَّلل بً سٌيس، ًبساهَّلل بً ازریص، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ إِٔزرٔ ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕس  ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ َٙ َو ًُ إِٔسَح ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ًَ ظٔ  ًِ َجسِّ ًَ طٔ  ًَنِّ ًِ أَبٔيطٔ َو ًَ یَص 

ًُ اِلدُ  َوی َوحُِش ِ٘ اَل التَّ َٗ ثَرُ َما یُِسخُٔل اِلَحيََّة  ِٛ َه َما أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ُسئَٔل الئَّييُّ َػل ثَرُ َما یُِسخُٔل َٗ ِٛ ٙٔ َوُسئَٔل َما أَ لُ

 ٌٔ ا َٓ اَل اِْلَِجَو َٗ ُد  اليَّاَر  ُه َواِلرَفِ َٔ  اِل

اہرفؿ نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ارثک ولگ سک زیچ ویکہج ےس تنج ںیم اجںیئ ےگ؟ آپ ےن رفامای اہلل اعتیل ےس ڈرےن ویکہج افر نسح قلخ

ویکہج ےس افر وپاھچ ایگ ارثک سک زیچ ویکہج ےس دفزخ ںیم اجںیئ ےگ ؟ آپ ےن رفامای ہنم افر رشاگمہ ویکہج ےس ہنم ےس ربی ابںیت 

 اکنںیل ےگ افر رشاگمہ ےس رحاؾ رکںی ےگ۔



 

 

 اہرفؿ نب ا،قح، دبعاہلل نب دیعس، دبعاہلل نب ادرسی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1128    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، طبابہ، ورٗاء، ابی زىاز، ارعد، حرض :  راوی

ٔد  ًِ اِْلرَِعَ ًَ  ٔ ًِ أَبٔی الزِّىَاز ًَ اُئ  َٗ ثََيا َوِر ثََيا َطَبابَُة َحسَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

َّ َو  ًَز ٌَّ اهَّلَل  ٔ اَل إ َٗ الَّتٔطٔ إَٔذا َوَجَسصَاًََلِيطٔ َوَسلََّه  ـَ ِه ٔمِيُط بٔ ُٛ ُح بَٔتِوبَٔة أََحٔس َ َِ  َجلَّ أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، فراقء، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ااسیوخش وہات ےہ ےسیج وکیئ اینپ مگ دشہ زیچ اپےن ےس۔ فملس ےن رفامای ےب کش اہلل زعفلج مت ںیم ےس یسک ےک وتہب رکےن ےس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، فراقء، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿ ۔وتہب

     1129    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب مسیىي، ابومٌاویہ، جٌرف بً بزٗاٌ، یزیسبً اػه، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا ًٔ کَأسٕب اِلَنٔسیىٔيُّ َحسَّ ًُ حَُنِئس بِ وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ ًٔ اِْلََػهِّ  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  ٌَ ا َٗ ًُ بُزِ رَفُ بِ ٌِ ثََيا َج اؤَیَة َحسَّ ٌَ أَبُو ُم

َناَئ  ِه الشَّ ُٛ َّ َخَلاَیا َّي َتِبلُ اَل َلِو أَِخَلأِتُِه َحً َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًََلِيُِٜه صَُزیَِزَة   ثُهَّ تُبُِتِه َلَتاَب 

ب نب دیمح نب اکبس دمینی، اوباعمفہی، رفعج نب رباقؿ، سیدینب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وقعی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اےنت انگہ رکف ہک آامسؿ کت چنہپ اجںیئ رھپ مت وتہب رک وت اہلل اعتیل مت وک اعمػ رک دے  آرضحنت یلص

  فعیس ےہ۔اس دقر اس یک ر تم

 وقعیب نب دیمح نب اکبس دمینی، اوباعمفہی، رفعج نب رباقؿ، سیدینب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1130    حسیث                               سوو جلس  :  جلس

 سٔياٌ بً وٛيٍ، ٓـيل بً مززوٚ، ًليہ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ٔليَّ ًَ  ًِ ًَ  ٕٚ ًٔ َمزُِزو ِئل بِ ـَ ُٓ  ًِ ًَ ثََيا أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ًُ َوٛٔي ٌُ بِ َيا ِٔ ثََيا ُس ًََلِيطٔ َر  َحسَّ َّی اهَّللُ  ُسوُل اهَّللٔ َػل

َّي اِلَتَنَشَضا َحً َٓ ًِ اِْلَِرٔق  ََلةٕ ٔم َٔ ًِ َرُجٕل أََؿلَّ َراحَٔلَتُط بٔ ًَِبسٔظٔ ٔم ُح بَٔتِوبَٔة  َ َِ َ ُط أ َه َللَّ بَِيَيا  َوَسلَّ َٓ ی بَٔثِوبٔطٔ  ًٌَِي َتَشطَّ إَٔذا أَ

ٍَ َوِجَبَة الزَّاحَٔلةٔ  َذلَٔک إٔذِ َسنٔ َٛ إَٔذا صَُو بَٔزاحَٔلتٔطٔ  صَُو  َٓ ًِ َوِجضٔطٔ  ًَ ِوَب  َٕ الثَّ ََٜظ َٓ َسَصا  َ٘ َٓ  َحِيُث 

ایفسؿ نب فعیک، لیضف نب رمزفؼ،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

دہ وخش وہات ےہ سج اک اکی افٹن ےب آب فداہن لگنج رفامای ےب کش اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےک وتہب رکےن ےس اس صخش ےس زای

ںیم وھک اجےئ فہ اوکس ڈوھڈنات رےہ اہیں کت ہک کھت رک اانپ ڑپکا افڑھ ےل افر ٹیل اجےئ ہی ھجمس رک اب رمےن ںیم وکیئ کش ںیہن 



 

 

اےنپ ہنم ےس ااھٹ رک دےھکی وت ایس اک  اپین بس ایس افٹن رپ اھت افر اس لگنج ںیم اپین کت ںیہن اےنت ںیم فہ افٹن یک آفاز ےنس افر ڑپکا

 افٹن آات وہ۔

 ایفسؿ نب فعیک، لیضف نب رمزفؼ،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1131    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

احنس بً سٌيس زارمی، محنس بً ًبساهَّلل رٗاشي، وہيب بً خالس، مٌنز، ًبسالرکیه، ابوًبيسہ بً ًبساهَّلل،  :  راوی

 حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 َ ث ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔيٕس السَّ ًُ َس ثََيا أَِحَنُس بِ ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ َنْز  ٌِ ثََيا َم ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا ُوَصِيُب بِ أشيُّ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ الزَّ ًَ  ًُ ُس بِ َيا ُمَحنَّ

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًٔ ًِ أَبٔی ًُبَِيَسَة بِ ًَ یٔه  ًِ اِلرَکٔ ائُٔب ٔم ًِ ََل  َه التَّ َن َٛ ىِٔب  الذَّ

 َذىَِب َلطُ 

ادمح نب دیعس داریم، دمحم نب دبعاہلل راقیش، فبیہ نب اخدل، رمعم، دبعارکلمی، اوبدیبعہ نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض 

اسی ےہ ےسیج فہ سج ےن اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش انگہ ےس وتہب رکےن فاال ا

 انگہ ںیہن ایک۔

ادمح نب دیعس داریم، دمحم نب دبعاہلل راقیش، فبیہ نب اخدل، رمعم، دبعارکلمی، اوبدیبعہ نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1132    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 احنس بً مييٍ، زیس بً حباب، ًلی بً مشٌسہ، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ الِ  ثََيا َزیُِس بِ ٍٕ َحسَّ ًُ َمئي ثََيا أَِحَنُس بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ َسَة  ٌَ ًُ َمِش ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ُحَبأب َحسَّ

 ٌَ ابُو وَّ ائٔيَن التَّ اْئ َوَخيِرُ اِلَدلَّ َه کُلُّ بَىٔي آَزَو َخلَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   َػل

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب عینم، زدی نب ةحب، یلع نب دعسمہ، اتقدہ، رضحت اسن ر

 ےن رفامای اسرے آدیم انگہ اگر ںیہ افر رتہب انگہ اگر فہ ںیہ وج وتہب رکےت ںیہ۔

 ادمح نب عینم، زدی نب ةحب، یلع نب دعسمہ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1133    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، سٔياٌ ، ًبسالرکیه، زیازبً ابی مزیه، ابً مٌ٘ل :  راوی

إر حَ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ اَل َزَخِلُت َم َحسَّ َٗ ٕ٘ٔل  ٌِ ًٔ َم ًِ ابِ ًَ ًٔ أَبٔی َمزَِیَه  ٔ بِ ًِ زٔیَاز ًَ یٔه اِلَحزَرٔیِّ  ًَِبٔس اِلرَکٔ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٍَ سَّ

 َٓ َه اليََّسُو َتِوبَْة  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ُتُط َي ٌِ َشنٔ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ  ًَلَی  اأَبٔی  َّی َ٘ َت الئَّييَّ َػل ٌِ َل َلُط أَبٔی أَىَِت َسنٔ

ِه  ٌَ اَل َن َٗ وُل اليََّسُو َتِوبَْة  ُ٘ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َي  اهَّللُ 



 

 

اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، دبعارکلمی، زایدنب ایب رممی، انب لقعم ےس رفاتی ےہ ںیم اےنپ ابپ ےک اسھت دبعاہلل ےک اپس ایگ فہ ےتہک 

 فآہل فملس ےن رفامای دناتم یہ وتہب ےہ ریمے ابپ ےن اہک مت ےن ہی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 ےس انس ےہ ہک دناتم وتہب ےہ؟ اوہنں ےن اہک اہں۔

 اشہؾ نب امعر، ایفسؿ ، دبعارکلمی، زایدنب ایب رممی، انب لقعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1134    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

راطس بً سٌيس رملی، وليس بً مشله، ابً ثوباٌ، مٜحول، جبير بً نٔير، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہ

ًِ َمِٜحُ حَ  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ًٔ ثَِوبَا ًِ ابِ ًَ ًُ ُمِشلٕٔه  ٌٔيٕس الزَِّملٔیُّ أَىَِبأَىَا اِلَولٔيُس بِ ًُ َس ثََيا َرأطُس بِ ًِ سَّ ًَ  ٕ يِر َٔ ًٔ نُ ٔ بِ ًِ ُجَبيِر ًَ وٕل 

ٌَّ اهَّللَ  ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ِبٔس اهَّللٔ بِ زَِٔغِ ًَ َِ ِبسٔ َما َلِه ُي ٌَ َبُل َتِوبََة اِل ِ٘ زَّ َوَجلَّ َلَي ًَ   

دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، انب وثابؿ، وحکمؽ، ریبج نب ریفن، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  رادش نب

وتہب وبقؽ رکات ےہ بج کت اس یک اجؿ قلح ںیم ہن آےئ اس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اہلل اعتیل دنبے یک 

ےک دعب وبقؽ ںیہن ویکہکن اعمل آرخت اک وہظر رشفع وہایگ وضعبں ےن اہک ہی اکرففں ےس اخص ےہ نکیل اس صیصخت رپ وکیئ دلیل 

 ںیہن ےہ۔

 ہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعرادش نب دیعس ریلم، فدیل نب ملسم، انب وثابؿ، وحکمؽ، ریبج نب ریفن، رضحت دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1135    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ز، ابوًثناٌ، حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہاسحٙ بً ابزاہيه بً حبيب، مٌتن :  راوی

ًِ ابِ  ًَ  ٌَ ثََيا أَبُو ًُِثَنا ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ َتنٔزُ َسنٔ ٌِ ثََيا اِلُن ًٔ َحبٔيٕب َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه بِ ُٙ بِ ثََيا إِٔسَح ٌَّ َرُجَّل أَتَی الئَّييَّ َحسَّ وزٕ أَ ٌُ ًٔ َمِش

َذ  َٓ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  أَىِزََل اهَّللَُػل َٓ ِل َلُط َطِيّئا  ُ٘ َلِه َي َٓ اَرتَٔضا  َّٔ َٛ  ًِ ًَ َل َيِشأَُل  ٌَ َح َٓ ِبَلّة  ُٗ  ٕ ًِ اِمَزأَة َُّط أََػاَب ٔم َّ ََکَ أَى ًَز  

يَِّئأت َذلَٔک  ٌَّ اِلَحَشَيأت یُِذصٔبَِن الشَّ ٔ ِئل إ ًِ اللَّ ا ٔم ّٔ فَِی اليََّضارٔ َوُزَل ََلَة ََرَ اَل الزَُّجُل  َوَجلَّ َوأَِٗٔه الؼَّ َ٘ َٓ  ًَ ی أَکٔ ی لٔلذَّ ذَِٔکَ

ًٔي ًِ أُمَّ ًَنَٔل بَٔضا ٔم  ًِ اَل هَٔی لَٔن َ٘ َٓ  ٔ  َیا َرُسوَل اهَّللٔ أَیٔی َصٔذظ

ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح، رمتعم، اوبامثعؿ، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اکی صخش یبن ےک اپس آای افر 

اکی وعرت اک وبہس ایل۔ فہ اس اک افکرہ وپےنھچ اگل آپ ےن اس ےس ھچک ںیہن رفامای بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی  رعض ایک ہک اس ےن
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ےک دفونں انکرفں ک

ںیم امنز ڑپھ افر رات ےک وصحں ںیم ےب کش ایکینں دفر رک دہ ی ںیہ رباویئں وک بت فہ صخش وبال ہی مکح اخص ریمے ےئل ےہ؟ 

 آپ ےن رفامای ںیہن وج وکیئ ریمی اتم ںیم ےس اس رپ لمع رکےل۔

 ہلل اعتٰیل ہنعا،قح نب اربامیہ نب بیبح، رمتعم، اوبامثعؿ، رضحت انب وعسمد ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1136    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

زہزی، حنيس بً ًبسالزحنً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  محنس بً یحٌٰي، اسحٙ بً ميؼور، ًبسالززاٚ، مٌنز، :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

 َٗ اَل  َٗ َنْز  ٌِ ٚٔ أَىَِبأَىَا َم ا ِبُس الزَّزَّ ًَ ثََيا  اََل َحسَّ َٗ ًُ َمِيُؼوٕر  ُٙ بِ ًُ َیِحٌَي َوإِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثَُک َحسَّ اَل الزُّصِزٔیُّ أَََل أَُحسِّ

 ٔ ًَحٔيَبئِن أَِخبََرن َٖ بَٔحٔسیَثئِن  اَل أرَِسَ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ  َرُجْل ی حَُنِيُس بِ

ونٔی ثُهَّ  ُ٘ ُٗونٔی ثُهَّ اِسَح أرَِحٔ َٓ اَل إَٔذا أَىَا ٔمتُّ  َ٘ َٓ ُظ اِلَنِوُت أَِوَصي بَئيطٔ  ا َحرَضَ َلنَّ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًِ  ًَلَی َن ٔ َواهَّللٔ َلئ َٓ ونٔی فٔی الزِّیٔح فٔی اِلَبِْحٔ  َذرُّ

ی َم  اَل لَِٔلَِرٔق أَزِّ َ٘ َٓ لُوا بٔطٔ َذلَٔک  ٌَ َٔ َٓ اَل  َٗ بَُط أََحّسا  ًَذَّ ًََذابّا َما  بُىٔي  ذِّ ٌَ ِّی َلُي ًَلَیَّ َرب َسَر  اَل َلطُ َٗ َ٘ َٓ ائْٔه  َٗ إَٔذا صَُو  َٓ ا أََخِذٔت 

ًَلَی َما َػيَ  رَفَ َلطُ لَٔذلَٔک َما َحَنَلَک  َِ َٓ ُتَک یَا َربِّ  َٓ اَل َخِظَيُتَک أَِو َمَدا َٗ َت  ٌِ 

دمحم نب ٰییحی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اس یک ومت آؿ یچنہپ وت اےنپ وٹیبں وک ہی فتیص یک ہک بج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی صخش ےن انگہ ےئک ےھت بج 

 رماجؤں ھجم وک الجان رھپ انسیپ رھپ زیت وہا ںیم ریمی اخک دنمسر ںیم ڈاؽ دانی اےئلس ہک اہلل ھجم وک ڑکپ ےل اگ وت ااسیذعاب رکے اگ ہک

 وک مکح دای ہک وج وت ےن ایل ےہ فہ احرض رک مکح وہےت یہ فہ فاسیذعاب یسک وک ںیہن ایک ریخ اس ےک وٹیبں ےن ااسی یہ ایک اہلل اعتیل ےن زنیم

ڈر ےس آرخ امکل  صخش اےنپ امکل ےک اسےنم ڑھکا اھت۔ امکل ےن اس ےس وپاھچ وت ےن ااسی ویکں ایک؟ فہ وبال اے ریمے داات! ریتے

 ےن اوکس شخب دای۔

  نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ٰییحی، ا،قح نب وصنمر، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1137    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً ًبسالزحنً، ابوہزیزہزہزی، حنيس  :  راوی



 

 

 ًَ َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ  ًٔ ِبٔس الزَِّحَن ًَ  ًُ ثَىٔي حَُنِيُس بِ اَل الزُّصِزٔیُّ َوَحسَّ اَل َزَخَلِت اِمَزأَْة َٗ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

 ٔ َنِتَضا َوََل ه ٌَ ِ َََٓل هَٔی أَك کَٔل اليَّاَر فٔی صٔزَّةٕ َربََلِتَضا  اَل الزُّصِزٔیُّ لَٔئَلَّ یَتَّ َٗ َّي َماَتِت  ًِ َخَظأغ اِْلَِرٔق َحً َی أَِرَسَلِتَضا َتأِکُُل ٔم

 َرُجْل َوََل یَِيَئَص َرُجْل 

زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی وعرت دفزخ ںیم یئگ اکی یلب ویکہج 

اس ےن ابدنھ راھک اھت ہن اس وک اھکان دای ہن وھچڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے اھکیت اہیں کت ہک رم یئگ۔ زرہی ےن اہک اؿ دفونں  ےس سج وک

دحوثیں ےس ہی بلطم اتلکن ےہ ہک یسک آدیم وک اےنپ اامعؽ رپ رھبفہس ہن رکان اچےئہ ہک رضفر مہ تنج ںیم اجںیئ ےگ افر ہن اہلل یک 

 ےئہ۔ر تم ےس امویس وہان اچ

 زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وتہب اک ایبؿ ۔

     1138    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

س، ًبسہ بً سلامیٌ، موسٰي بً مشيب ثٕ٘، طہز بً حوطب، ًبسالزحنً بً ُيه، حرضت ابوذر ًبساهَّلل بً سٌي :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًِ َط  ًَ فٔیِّ  َ٘ ًٔ اِلُنَشئَّب الثَّ ًِ ُموَسي بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبَسةُ بِ ًَ ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًَِبسٔ َحسَّ  ًِ ًَ ًٔ َحِوَطٕب  ٔ بِ  ِضز

ٌَّ اهَّلَل َتَباَرَک  ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی َذٓرٕ  ًَ ًٔ َُِيٕه  ًٔ بِ ُِٜه الزَِّحَن وُل یَا ًَٔبازٔی کُلُّ ُ٘ ایَی َي ٌَ  َوَت

ًَلَٔه   ًِ أَُرِٔفَ َلُِٜه َوَم َٓ َة  رٔفَ ِِ َشلُونٔی اِلَن َٓ ِيُت  َٓ ًَا  ًِ ِسَرتٔی  ُمِذىْٔب إَٔلَّ َم ُ٘ نٔی بٔ رَفَ ِِ َٓاِسَت  ٔ ة رٔفَ ِِ ًَلَی اِلَن  ٕ ُِٗسَرة ِّی ذُو  ٔمِيُِٜه أَن

ًِ أََُِييِ  ٘ٔيْر إَٔلَّ َم َٓ ُِٜه  ِه َوکُلُّ ُٛ َشلُونٔی اِلُضَسی أَصِٔس َٓ ًِ َصَسیُِت  ُت َلُط َوکُلُُِّٜه َؿالٌّ إَٔلَّ َم ُِٜه ُرََفِ ٌَّ َحيَّ ُِٜه َوَلِو أَ ِٗ َشلُونٔی أَِرُز َٓ ُت 

ًِ ًَٔباَو  ًَِبٕس ٔم ِلٔب أَِتَقی  َٗ ًَلَی  کَاىُوا  َٓ وا  ٌُ ِه َوَركَِبُِٜه َویَابَٔشُِٜه اِجَتَن ُٛ َ َٔ َلُِٜه َوآ َتُِٜه َوأَوَّ زٔی َلِه یَزِٔز فٔی ُمِلکٔی َجَياُح َميِّ



 

 

ِؽ  ُ٘ ًِ ًَٔبازٔی َلِه یَِي ِبٕس ٔم ًَ ِلٔب أَِطَقی  َٗ ًَلَی  َٓکَاىُوا  وا  ٌُ وَؿٕة َوَلِو اِجَتَن ٌُ َتُِٜه  َب ٌَّ َحيَُِّٜه َوَميِّ وَؿٕة َوَلِو أَ ٌُ ًِ ُمِلکٔی َجَياُح َب ٔم

ِت أُِمئيَُّتطُ َم  َِ َشأََل کُلُّ َسائٕٔل ٔمِيُضِه َما بََل َٓ وا  ٌُ ِه َوَركَِبُِٜه َوَیابَٔشُِٜه اِجَتَن ُٛ َ َٔ َلُِٜه َوآ َنا َلِو َوأَوَّ َٛ ًِ ُمِلکٔی إَٔلَّ  َؽ ٔم َ٘ ا َن

ِه َمزَّ ُٛ ٌَّ أََحَس ْو إٔذَا أََرِزُت َط  أَ ًََلائٔی َِکَ ِّی َجَواْز َمأجْس  ًََضا َذلَٔک بٔأَن َنَص ٓٔيَضا إٔبَِزّة ثُهَّ ىَزَ َِ َٓ ةٔ اِلَبِْحٔ  َٔ ُٗوُل َلُط بَٔظ ََّنا أَ إٔى َٓ ِيّئا 

 ٌُ َيُٜو َٓ  ًِ ُٛ 

قف، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ،

 

رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دبع اہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، ومٰیس نب بیسم ُ

رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اہلل رفامات ےہ اے ریمے دنبف مت بس اگہنگر وہ رگم وکسج ںیم اچب 

تق ےہ رھپ ھجم ےس ششخب روھکں وت ھجم ےس ششخب اموگن ںیم مت وک شخب دفں اگ افر وج وکیئ مت ںیم ےس ہی اجےن ہک ھجم وک انگہ ےنشخب یک اط

اچےہ ریمی دقرت ویکہج ےس وت ںیم اوکس شخب دفں اگ اے ریمے دنبف مت بس رمگاہ وہ رگم سج وک ںیم راہ التبؤں وت ھجم ےس راہ یک 

 افر ارگ مت ںیم دہاتی اموگن ںیم مت وک راہ التبؤں اگ افر مت بس اتحمج وہ رگم سج وک ںیم امدلار رکفں وت ھجم ےس اموگن ںیم مت وک رفزی دفں اگ

وج زدنہ ںیہ وج رمےکچ ںیہ۔ اےلگ افر ےلھچپ افر درای فاےل افر یکشخ فاےل ای رت افر کشخ افر بس لم رک اس دنبے یک رطح وہ اجںیئ وج 

 اس ریمے بس دنبفں ںیم زایدہ رپزیہ اگر افر زایدہ یقتم ےہ وت ریمی تنطلس ںیم اکی ذرہ ربارب زایدہ ہن وہاگ افر ارگ ہی بس لم رک

دنبے یک رطح وہ اجںیئ وج ااہتن درہج اک دبتخب ےہ ریمے دنبفں ںیم وت ریمی تنطلس ںیم اکی رھچم ےک ابزف ےک ربارب یمک ںیہن 

آیتکس اؿ رخ دام رں یک قراتفل افر رسیشک افر اغبفت ےس ہب ةسن اسقب ےک اکی ذرہ ربارب وتفر افر ارگ مت ںیم ےس وج زدنہ ںیہ رم 

 ئارایئ ای رت فکشخ بس لم رک اہجں کت ایکن آرزف ےچنہپ اہجں کت ایخؽ اؿ اک دنلب رپفاز رکے ھجم ےس امںیگن وت ےکچ ںیہ اےلگ ےلھچپ

ریمے زخاہن دفتل ںیم ےس ھچک مک ہن وہاگ رگم اس دقر ہک ےسیج وکیئ مت ںیم ےس دنمسر ےک انکرے رپ زگرے افر اس ںیم ےس اکی 

 ہی ےہ ہک ںیم  یخ وہں افر ریما دانی رصػ ہہک دانی ےہ اہجں ںیم ےن وکیئ ابت اچیہ وسیئ ڈوب دے رھپ اس وک اکنؽ دے اس یک فہج

 اس ےس اتہک وہں وہ اج فہ اجیت ےہ۔

قف، رہش نب وحبش، دبعارلنمح نب منغ، رضحت اوبذر ریض اہلل  :  رافی

 

دبعاہلل نب دیعس، دبعہ نب امیلسؿ، ومٰیس نب بیسم ُ

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1139    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ـل بً :  راوی  موسٰي ، محنس بً ًنز، ابی سلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ محنوز بً ُيَلٌ،ٓ 

 ٔ ًِ أَب ًَ ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ًَِنزٕو   ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ ُموَسي  ُل بِ ـِ َٔ ثََيا اِل ٌَ َحسَّ ًُ َُِيََل ثََيا َمِحُنوزُ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ی صَُزیَِزَة 

َلِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ىٔي اِلَنِوَت  َػل ٌِ أت َي ثٔرُوا ذَِٔکَ َصاذٔؤ اللَّذَّ ِٛ َه أَ  َوَسلَّ

 ومحمد نب الیغؿ، لضف نب ومٰیس ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 رک ایک رکف۔فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذلوتں وک وتڑےن فایل زیچ ومت اک ارثک ذ

 ومحمد نب الیغؿ، لضف نب ومٰیس ، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1140    حسیث                               جلس سوو  :  لسج

 زبير بً بکار، اىص بً ًياق، ىآٍ بً ًبساهَّلل، َوہ بً ٗيص، ًلاء بً ابی رباح، ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٔ ثََيا ىَآ ًُ ًَٔيإق َحسَّ ثََيا أَىَُص بِ َّإر َحسَّ ًُ بَک ثََيا الزُّبَيِرُ بِ ًٔ أَبٔی َربَإح َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ِيٕص  َٗ  ًٔ َوَة بِ ِ ََ  ًِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ًُ ٍُ بِ

ًِ اِْلَِنَؼ  َحائَُط َرُجْل ٔم َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل ِيُت َم ُٛ اَل  َٗ َُّط  ًٔ ًَُنَز أَى ًِ ابِ َّی اهَّللُ ًَ ًَلَی الئَّييِّ َػل َه  َشلَّ َٓ ارٔ 



 

 

لَ  أَیُّ اِلُنؤِ ًَ َٓ اَل  َٗ ا  ّ٘ اَل أَِحَشيُُضِه ُخلُ َٗ ُل  ـَ ِٓ اَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أَیُّ اِلُنِؤٔمئيَن أَ َٗ َه ثُهَّ  ثَرُصُِه ِيطٔ َوَسلَّ ِٛ اَل أَ َٗ َيُص  ِٛ ٔمئيَن أَ

َياُض  ِٛ َ َساّزا أُوَلئَٔک اِْل ٌِ ٔ َسُظ اِست ٌِ ا َوأَِحَشيُُضِه لَٔنا َب  لِٔلَنِؤت ذَِٔکّ

اکبر، اسن نب ایعض، انعف نب دبع اہلل، رففہ نب ،سی، اطعء نب ایب رابح، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم زریب نب 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اےنت ںیم اکی رمد ااصنری آپ ےک اپس آای افر السؾ ایک رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل 

! وکاسن ومنم الضف ےہ امتؾ ومونمں ںیم ےس؟ آپ ےن رفامای سج ےک االخؼ اےھچ وہں رھپ اس ےن وپاھچ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وکؿ اس داان ےہ اؿ ںیم ےس؟ آپ ےن رفامای وج ومت وک تہب اید رکات ےہ افر ومت ےک دعب ےک ےئل ایھچ ایتری رکات ےہ فیہ دنملقع 

 ےہ۔

 دبعاہلل، رففہ نب ،سی، اطعء نب ایب رابح، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریب نب اکبر، اسن نب ایعض، انعف نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1141    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًبسالنلک حنصي، ب٘يہ بً وليس، ابً ابی مزیه، ؿنزہ بً حبيب، ابی يٌلی طساز بً اوض :  راوی

 ًَ ًُ أَبٔی َمزَِیَه  ثَىٔي ابِ ًُ اِلَولٔئس َحسَّ ُة بِ ثََيا َب٘ٔيَّ ِبٔس اِلَنلٔٔک اِلٔحِنٔصيُّ َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ َحسَّ لَی  ًِ َؿِنَزَة بِ ٌِ ًِ أَبٔی َي ًَ َحبٔيٕب 

 ٔ ًَنَٔل ل َشُط َو ِٔ ٌَ َن ًِ َزا َه اِلَٜيُِّص َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ أَِوٕض  ٔ بِ از ُ َطسَّ أجز ٌَ َس اِلَنِؤت َواِل ٌِ َنا َب

ًَلَی اهَّللٔ  َّي  َشُط َصَواَصا ثُهَّ َتَنى ِٔ ٍَ َن ًِ أَِتَب  َم

دبعاکلمل یصمح، ہیقب نب فدیل، انب ایب رممی، رمضہ نب بیبح، ایب یلعی دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع  اشہؾ نب

فآہل فملس ےن رفامای دنملقع فہ ےہ وج اےنپ سفن وک رخسم رکےل افر ومت ےک دعب ےئلیک لمع رکےل افر اعزج فہ ےہ وج سفن یک وخاشہ رپ 



 

 

  اگلےئ۔ےلچ رھپ اہلل رپ آرزفںیئ

 اشہؾ نب دبعاکلمل یصمح، ہیقب نب فدیل، انب ایب رممی، رمضہ نب بیبح، ایب یلعی دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1142    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًبساهَّلل بً حٜه بً ابی زیاز، سيار، جٌرف، ثابت حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ رَفْ  ٌِ ثََيا َج اْر َحسَّ ثََيا َسيَّ ًٔ أَبٔی زٔیَازٕ َحسَّ َٜٔه بِ ًُ اِلَح ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َحسَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل أَىَٕص أَ

ُٖ ذُىُوبٔی اَل أَِرُجو اهَّللَ یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوأََخا َٗ َٕ َتحُٔسَک  ِي َٛ اَل  َ٘ َٓ ًَلَی َطآبٕ َوصَُو فٔی اِلَنِؤت  َّی اهَّللُ  َزَخَل  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ

 ٌَ ُٖ ًََلِيطٔ َوَسلََّه ََل َیِحَتنٔ ا َیَدا ًَِلاُظ اهَّللُ َما َیزُِجو َوآَمَيطُ ٔمنَّ ًٔ إَٔلَّ أَ ِبٕس فٔی ٔمِثٔل َصَذا اِلَنِوكٔ ًَ ِلٔب  َٗ ٌٔ فٔی   ا

دبع اہلل نب مکح نب ایب زاید، ایسر، رفعج، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 راہ اھت آپ ےن رفامای ایک احؽ ےہ؟ فہ وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم اہلل ےس رفغمت یک اکی وجاؿ ےک اپس ےئگ فہ رم

ادیم راتھک وہں نکیل اےنپ انگوہں ےس ڈرات وہں۔ آپ ےن رفامای دف ابںیت اکی فتق ںیم سج دنبے ےک دؽ ںیم عمج وہں وت اہلل اس 

 ےس فہ ڈرات ےہ اس ےس اس وک وفحمظ رےھک اگ۔وک فہ دے اگ وج اس وک ادیم وہیگ افر سج 

 دبعاہلل نب مکح نب ایب زاید، ایسر، رفعج، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ایتر رانہ۔ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس

     1143    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، طبابہ، ابً ابی ذئب، محنس بً ًنزو بً ًلاء، سٌيسبً يشار، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ثََيا َطَبابَ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًََلإئ   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ ُة 

ٌَ ا إَٔذا کَا َٓ َُٜة  ٔ ُظ اِلَنََلئ اَل اِلَنيُِّت َتِحرُضُ َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ظٔأَبٔی صَُزیَِزَة  ُ َِ الُوا ا َٗ ی أَیَُّتَضا لزَُّجُل َػالّٔحا 

 َُ  ٔ َُيِر ٌٕ َوَرٓبٕ  ی بَٔزِوٕح َوَریَِحا ظٔی َحنٔيَسّة َوأَبِْٔشٔ ُ َِ ئِّب ا َبُة کَاىَِت فٔی اِلَحَشٔس اللَّ يِّ ُص اللَّ ِٔ اُل َلَضا اليَّ َ٘ ََل َیزَاُل يُ َٓ  ٌَ َبا ـِ

يُ  َٓ َتُح َلَضا  ِٔ ُي َٓ َنأئ  ٔیَی الشَّ َزُد بَٔضا إ ٌِ َد ثُهَّ يُ َّي َتُِخُ َبةٔ َذلَٔک َحً يِّ ٔص اللَّ ِٔ اُل َمزَِحّبا بٔاليَّ َ٘ ُي َٓ  ٌْ ََُٓل  ٌَ ولُو ُ٘ َي َٓ ًِ َصَذا  اُل َم َ٘

ََل َیزَاُل يُ  َٓ  ٌَ َبا ـِ َُ  ٔ َُيِر ٌٕ َوَرٓبٕ  ی بٔزَِوٕح َوَریَِحا ئِّب اِزُخلٔی َحنٔيَسّة َوأَبِْٔشٔ َّي یُِيَتَهی کَاىَِت فٔی اِلَحَشٔس اللَّ اُل َلَضا َذلَٔک َحً َ٘

 َ ٔی ٔ بَٔضا إ ُص اِلَدب ِٔ ظٔی أَیَُّتَضا اليَّ ُ َِ اَل ا َٗ وُئ  ٌَ الزَُّجُل الشُّ َّ َوَجلَّ َوإَٔذا کَا ًَز َنأئ الًَّٔي ٓٔيَضا اهَّللُ  يَثُة کَاىَِت فٔی اِلَحَشسٔ ی الشَّ

ََل یَ  َٓ ًِ َطکِلٔطٔ أَِزَواْد  َ ٔم ََ ٕٚ َوآ ا َُشَّ ی بَٔحنٔيٕه َو ظٔی َذٔميَنّة َوأَبِْٔشٔ ُ َِ َزُد اِلَدبٔئث ا ٌِ َد ثُهَّ يُ َّي َتُِخُ اُل َلَضا َذلَٔک َحً َ٘ زَاُل يُ

 ٔ ٔص اِلَدب ِٔ اُل ََل َمزَِحّبا بٔاليَّ َ٘ ُي َٓ  ٌْ ََُٓل اُل  َ٘ ُي َٓ ًِ َصَذا  اُل َم َ٘ ُي َٓ َتُح َلَضا  ِٔ ََل ُي َٓ َنأئ  ٔیَی الشَّ يَثةٔ کَاىَِت فٔی اِلَحَشٔس اِلَدبٔئث بَٔضا إ

ََّضا ََل  إٔى َٓ ٔ اِرٔجعٔی َذٔميَنّة  بِر َ٘ ٔیَی اِل َنأئ ثُهَّ َتٔؼيرُ إ ًِ الشَّ يُرَِسُل بَٔضا ٔم َٓ َنأئ  َتُح َلٔک أَبَِواُب الشَّ ِٔ   ُت

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعسنب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

امای رمدے ےک اپس رفےتش آےت ںیہ ینعی رمےن ےک رقبی ارگ فہ صخش کین وہات ےہ وت ےتہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ںیہ لکن اے اپک اجؿ وج اپک دبؿ ںیم ؟یھ وت کین ےہ افر وخش وہ اج اہلل یک ر تم افر وخوبش ےس افر اےسی امکل ےس وج ریتے افرپ 

دبؿ ےس لکن اجیت ےہ رھپ رفےتش اس وک آامسؿ یک رطػ ڑچاھ ےل ہ ہ ںیہن ےہ ربارب اس ےس یہی ےتہک رےتہ ںیہ اہیں کت ہک اجؿ 

اجےت ںیہ آامسؿ اک درفازہ اتلھک ےہ۔ فاہں ےک رفےتش وپےتھچ ںیہ وکؿ ےہ ہی؟ رفےتش وجاب دےتی ںیہ الفں صخش ےہ فہ ےتہک ںیہ رمةح 

یک ر تم ےس افر وخوبش ےس افر اس امکل ےس وج ےہ اپک سفن وج اپک دبؿ ںیم اھت ادنر دالخ وہ اج رعتفی ایک ایگ افر وخش وہ اج اہلل 

ی ےہ اہجں اہلل زعفلج ےہ افر بج وکیئ 

 

خ ب

 

ن ہ ب

ھجت رپ ہ ہ ںیہن ےہ ربارب اس ےس یہی اہک اجات ےہ اہیں کت ہک رفح اس آامسؿ کت 



 

 

 رگؾ اپین افر پیپ افر ربا آدیم وہات ےہ وت رفےتش ےتہک ںیہ اے اناپک سفن وج اناپک دبؿ ںیم اھت لکن ربایئ ےک اسھت افر وخش وہ اج

اس یسیج افر زیچفں ےس رھپ اس ےس یہی ےتہک رےتہ ںیہ اہیں کت ہک فہ لکن اجات ےہ رھپ اس وک ڑچاھےت ںیہ آامسؿ یک رطػ فاہں اک 

سفن درفازہ ںیہن اتلھک فاہں ےک رفےتش وپےتھچ ںیہ وکؿ ےھ ہی؟ رفےتش ےتہک ںیہ الفں صخش ےہ فہ ےتہک ںیہ رمةح ںیہن ےہ اس اناپک 

ےئلیک وج اناپک دبؿ ںیم اھت ولٹ اجربایئ ےک اسھت ریتے ےئل آامسؿ ےک درفازے ںیہن ںیلھک ےگ آرخ اس وک وھچڑ دےتی ںیہ آامسؿ 

 رپ ےس فہ ربق ےک اپس آاجیت ےہ۔

 اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعسنب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1144    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

طيبہ، ًبيسہ، ًنز بً ًلی، اسناًيل بً ابی خالس، ٗيص بً ابی حازو، حرضت احنس بً ثابت جحسری، ًنز بً  :  راوی

 ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَلٓٔیٕ أَ   ًُ ثََيا ًَُنزُ بِ اََل َحسَّ َٗ ًَبٔيَسَة   ًٔ ًُ َطبََّة بِ ًُ ثَابٕٔت اِلَحِحَسرٔیُّ َوًَُنزُ بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َحسَّ ٌٔيُل بِ ًِ  ِخبََرنٔی إِٔسَن ًَ أَبٔی َخالٕٔس 

 َ اَل إَٔذا ک َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َحازٔوٕ  ِئص بِ ِه بٔأَِرٕق أَِوثَبَِتطُ َٗ ُٛ ٌَ أََجُل أََحٔس ا

ُط اهَّللُ ـَ َب َٗ  ٔ َِٗصي أَثَزٔظ َّ أَ إَٔذا بََل َٓ ًَِتىٔيإَٔلِيَضا اِلَحاَجُة  وُل اِْلَِرُق یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة َربِّ َصَذا َما اِسَتِوَز ُ٘ َت َٓ   ُسِبَحاىَطُ 

جذ ری، رمع نب ہبیش، دیبعہ، رمع نب یلع، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 
چ 

ادمح نب اثتب 

فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک ومت یسک زنیم ںیم وہیت ےہ وت فاہں اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

اجےن یک احتج ڑپیت ےہ بج اےنپ ااہتن ےک اقمؾ کت چنہپ اجیت ےہ وت اہلل اعتیل اس یک رفح ضبق رکات ےہ افر ایقتم ےک دؿ فاہں یک 

 زنیم ےہک یگ اے امکل ہی ریتی اامتن ےہ۔



 

 

جذ ری :  رافی
چ 

، رمع نب ہبیش، دیبعہ، رمع نب یلع، اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ادمح نب اثتب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 انہ۔ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر ر

     1145    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

یحٌٰي بً خلٕ، ابوسلنہ، ًبساَلًلی، سٌيس، ٗتازہ، زرارہ بً اوفٰی سٌس بً ہظاو، حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًيہا

 َ ًِل َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  ٕٕ أَبُو َسَلَنَة َحسَّ ًُ َخَل ثََيا َیِحٌَي بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ صَٔظاوٕ  سٔ بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ أَِوفَی  ًِ ُزَراَرَة بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيٕس  ًِ َس ًَ ی 

ائَطُ  َ٘ ٔ اَئ اهَّللٔ أََحبَّ اهَّللُ ل َ٘ ٔ ًِ أََحبَّ ل اَل َم َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َظ اهَّللُ ًَائَٔظَة أَ اَئ اهَّللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ل ًِ ََکٔ   َوَم

ُظ اِلنَ  َيا یرَِکَ کُلُّ َٓ أئ اِلَنِؤت  َ٘ ٔ اصَٔئة ل أئ اهَّللٔ فٔی ََکَ َ٘ ٔ اصَٔيُة ل ٘ٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ ََکَ َٓ ائَطُ  َ٘ ٔ ََّنا َذاَک ًِٔيَس َمِوتٔطٔ إٔذَا ل اَل ََل إٔى َٗ ِوَت 

أََحبَّ  َٓ اَئ اهَّللٔ  َ٘ ٔ تٔطٔ أََحبَّ ل رٔفَ ِِ َ بَٔزِحَنٔة اهَّللٔ َوَم
ائَطُ  بُْشِّ َ٘ ٔ َظ اهَّللُ ل اَئ اهَّللٔ َوََکٔ َ٘ ٔ َظ ل َذأب اهَّللٔ ََکٔ ٌَ َ بٔ

ائَُط َوإَٔذا بُْشِّ َ٘ ٔ  اهَّللُ ل

ٰییحی نب فلخ، اوبہملس، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، زرارہ نب اف،ٰی دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےن رفامای وج صخش اہلل اعتیل ےس انلم اچےہ اہلل اعتیل یھب اس ےس انلم اچےہ اگ افر وج اہلل اعتیل ےس انلم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ا ربا اجےن اہلل اعتیل یھب اس ےس انلمربا اجےن اگ رھپ آپ ےس رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل! اہلل ےس ےنلم وک ربا اجانن ہی ےہ ہک ومت وک رب

یئ ومت وک ربا اجاتن ےہ۔ آپ ےن رفامای ہی ومت ےک فتق اک ذرک ےہ بج اکی دنبے وک وخربخشی دی اجےن افر مہ ںیم ےس وت رہ وک

 اجیت ےہ وت اہلل اعتیل یک رفغمت افر ر تم یک وت فہ اہلل ےس انلم دنسپ رکات ےہ افر اہلل یھب اس ےس انلم دنسپ رکات ےہ۔

 رارہ نب اف،ٰی دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعٰییحی نب فلخ، اوبہملس، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ومت اک ایبؿ افر اےکس فاےطس ایتر رانہ۔

     1146    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًنزاٌ بً موسٰي، ًبسالوارث بً سٌيس، ًبسالٌزیزبً ػہيب، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َ ًِ أ ًَ ًُ ُػَضِيٕب  ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ًَِبُس اِلَوارٔٔث بِ ثََيا  ًُ ُموَسي َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًِٔنَزا اَل َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ َٗ اَل  َٗ  ىَٕص 

ٌَ ََل بُسَّ ُمَتَنيِّّيا ٌِ کَا ٔ إ َٓ ٕ ىَزََل بٔطٔ  ِه اِلَنِوَت لرُٔضٓ ُٛ َّي أََحُس َه ََل یََتَنى َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ِل اللَُّضهَّ أَِحئىٔي َما کَاىَِت  َػل ُ٘ ِلَي َٓ اِلَنِوَت 

 ٔ اةُ َخيِّرا ی َٓ ىٔي إَٔذا کَاىَِت اِلَو َّٓ  یاِلَحَياةُ َخيِّرا یٔی َوَتَو

رمعاؿ نب ومیس، دبعاولارث نب دیعس، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ مت ںیم ےس ومت یک انمت ہن رکے یسک آتف ویکہج ےس وج اس رپ ارتے ارگ ااسی یہ ومت یک وخاشہ رضفر 

 یل ھجم وک زدنہ رھک بج کت  انی ریمے ےئل رتہب وہ افر ھجم وک ااھٹ ےل بج رمان ریمے ےئل رتہب وہ۔ڑپے وت ویں ےہک ای اہلل اعت

 رمعاؿ نب ومٰیس، دبعاولارث نب دیعس، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

     1147    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

 ٔ ًَِوّنا َواح ٌٔ إَٔلَّ َیِبلَی إَٔلَّ  ًِ اِْلِٔنَشا ُٙ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َلِيَص َطِيْئ ٔم ُب اِلَدِل َّٛ ىَٔب َؤمِيُط یَُز ًَِحُب الذَّ  ّسا َوصَُو 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 یس ےس رتبیک دی اجیئ یگ دیپاشئ ایقتم ےک دؿ۔ااسنؿ ںیم بس زیچ لگ اجیت ےہ رگم اکی ڈہی فہ رزیھ یک ڈہی ےہ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ۔ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک 

     1148    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً اسحٙ، یحٌٰي بً مٌين، ہظاو بً یوسٕ، ًبساهَّلل بً بحير، او ہانی :  راوی

ًَِبسٔ   ًِ ًَ  َٕ ًُ یُوُس ثََيا صَٔظاُو بِ ٌٔيٕن َحسَّ ًُ َم ثَىٔي َیِحٌَي بِ َٙ َحسَّ ًُ إِٔسَح ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َصاىٕٔئ َمِویَی  َحسَّ ًَ  ٕ ًٔ بَٔحير اهَّللٔ بِ

٘ٔيَل َلُط َتِذَُکُ  َٓ َّي َیبُلَّ لِٔحَيَتطُ  ٕ َیِبکٔی َحً بِر َٗ ًَلَی   َٕ َٗ ٌَ إَٔذا َو ا َّٔ ًَ  ًُ ٌُ بِ ٌَ ًُِثَنا اَل کَا َٗ  ٌَ  اِلَحيََّة َواليَّاَر َوََل َتِبکٔی َوَتِبکٔی ًُِثَنا

ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ  ٔ اَل إ َٗ ًِ َصَذا  َسُظ أَِيرَسُ ٔم ٌِ َنا َب َٓ ٌِ ىََحا ٔمِيُط  ٔ إ َٓ ةٔ  َ َٔ ِْ ُل َمَيازٔٔل ا بَِر أَوَّ َ٘ ٌَّ اِل ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   ٔمِيطُ َػل

َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل َو َٗ َسُظ أََطسُّ ٔمِيُط  ٌِ َنا َب َٓ ٌِ َلِه یَِيُخ ٔمِيطُ  ٔ ٍُ َوإ َو ِٓ بِرُ أَ َ٘ مُّ إَٔلَّ َواِل َٗ َما َرأَیُِت َمِيَوّزا 

 ٔمِيطُ 

دمحم نب ااحسؼ ، ٰییحی نب نیعم، اشہؾ نب ویفس، دبعاہلل نب ریحب، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ وج ومیل اھت امثعؿ نب افعؿ اک ہک رضحت امثعؿ 

گ اؿ ےس ےتہک آپ تنج افر دفزخ اک ایبؿ رکےت ںیہ بج یسک ربق رپ ڑھکے وہےت وت رفےت اہیں کت ہک ایکن داڑیھ رت وہ اجیت ول



 

 

افر ںیہن رفےت افر ربق وک دھکی رک رفےت ںیہ۔ اوہنں ےن اہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ربق یلہپ زنمؽ ےہ آرخت یک 

افر ارگ اس ںیم اجنت ںیہن اپیئ وت زنمولں ںیم ےس ارگ اس زنمؽ ںیم آدیم ےن اجنت اپیئ وت اےکس دعب یک زنمںیل زایدہ آاسؿ وہں یگ 

اےکس دعب یک زنمںیل افر زایدہ تخس وہیگن افر رضحت امثعؿ ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن وکیئ زیچ 

زایدہ وہانلک وہانلک ںیہن دیھکی رگم ربق اس ےس زایدہ وہانلک ےہ ینعی ینتج وہانلک زیچںی ںیم ےن دیھکی ںیہ ربق اؿ بس ںیم 

 ےہ۔

 دمحم نب ا،قح، ٰییحی نب نیعم، اشہؾ نب ویفس، دبعاہلل نب ریحب، اؾ اہین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

     1149    حسیث                               سووجلس   :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، طبابہ، ابً ابی ذئب، محنس بً ًنزو بً ًلاء، سٌيس بً يشار، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ًِ ابِ ًَ ثََيا َطَبابَُة  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ  َحسَّ ًَ ًٔ َيَشإر  ٌٔئس بِ ًِ َس ًَ ًََلإئ   ًٔ ِنزٔو بِ ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ

ُيِحَلُص  َٓ  ٔ بِر َ٘ ٔیَی اِل ٌَّ اِلَنيَِّت َئؼيرُ إ ٔ اَل إ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ َٕ َوََل أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ز َٓ َُيَِر   ٔ بِرٔظ َٗ الُٔح فٔی  الزَُّجُل الؼَّ

ْس َمِظ  وُل ُمَحنَّ ُ٘ َي َٓ اُل َلُط َما َصَذا الزَُّجُل  َ٘ ُي َٓ  ٔ ِيُت فٔی اِْلِٔسََلو ُٛ وُل  ُ٘ َي َٓ ِيَت  ُٛ اُل َلُط ٓٔيَه  َ٘ ٖٕ ثُهَّ يُ و َّی اهَّللُ ٌُ  َرُسوُل اهَّللٔ َػل

اُل َلُط َصِل  َ٘ ُي َٓ َياُظ  ِٗ ََٓؼسَّ ًِ ًِٔئس اهَّللٔ  َيأت ٔم َه َجائََيا بٔاِلبَيِّ ُد  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ُيرِفَ َٓ ٌِ یََزی اهَّلَل  وُل َما یَِيَبغٔی ْٔلََحٕس أَ ُ٘ َي َٓ َرأَیَِت اهَّلَل 

اَک اهَّللُ َٗ ٔیَی َما َو اُل َلطُ اىُِوزِ إ َ٘ ُي َٓ ا  ـّ ٌِ َضا َب ـُ ٌِ َيِيُوزُ إَٔلِيَضا َیِحٔلُه َب َٓ َجْة َٗٔبَل اليَّارٔ  ِ َُ َيِيُوزُ َلُط  َٓ ُد َلطُ َٗٔبَل اِلَحئَّة  ٔیَی   ثُهَّ ُيرِفَ إ

َلِيطٔ تُ  ًَ َلِيطٔ ُمتَّ َو ًَ ِيَت َو ُٛ ًَلَی اِلَي٘ٔئن  اُل َلُط  َ٘ ُسَک َويُ ٌَ ِ٘ اُل َلطُ َصَذا َم َ٘ ُي َٓ ٌِ َطاَئ اهَّللُ َویُِحَلُص َزصَِزتَٔضا َوَما ٓٔيَضا  ٔ ُث إ ٌَ ِب

 ُ٘ َي َٓ ِيَت  ُٛ اُل َلُط ٓٔيَه  َ٘ ُي َٓ ا  ّٓ و ٌُ ا َمِظ ًّ ٔ ز َٓ  ٔ بِرٔظ َٗ وُئ فٔی  ُت الزَُّجُل الشُّ ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ َي َٓ اُل َلُط َما صََذا الزَُّجُل  َ٘ ُي َٓ وُل ََل أَِزرٔی 



 

 

اُل  َ٘ ُي َٓ ٔیَی َزصَِزتَٔضا َوَما ٓٔيَضا  َيِيُوزُ إ َٓ ُد َلُط َٗٔبَل اِلَحيَّةٔ  ُيرِفَ َٓ ِلُتطُ  ُ٘ َٓ ِوَّل  َٗ  ٌَ ولُو ُ٘ ِيَک ثُهَّ اليَّاَض َي ًَ َٖ اهَّللُ  ٔیَی َما َِصَ َلطُ اىُِوزِ إ

ُد لَ  ُٛ ُيرِفَ کِّ  ًَلَی الظَّ ُسَک  ٌَ ِ٘ اُل َلطُ صََذا َم َ٘ ُي َٓ ا  ـّ ٌِ َضا َب ـُ ٌِ ََٓيِيُوزُ إَٔلِيَضا َیِحٔلُه َب َجْة َٗٔبَل اليَّارٔ  ِ َُ ًََلِيطٔ طُ  ًََلِيطٔ ُمتَّ َو ِيَت َو

اَل  ٌَ ٌِ َطاَئ اهَّللُ َت ٔ ُث إ ٌَ  تُِب

دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، دمحم نب رمعف نب اطعء،

اوکس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج رمدہ ربق ںیم اجات ےہ وت وج صخش یھب کین وہات ےہ فہ اینپ ربق ںیم اھٹبای اجات ےہ ہن 

دنی رپ اھت فہ اتہک ےہ دنی االسؾ رپ رھپ اس ےس وپاھچ اجات ےہ وہؽ وہات ےہ ہن اس اک دؽ رپاشیؿ وہات ےہ اس ےس وپاھچ اجات ےہ وت سک 

اس صخش ےک ابب ںیم وت ایک اتہک ےہ اس فتق ومنم وک امجؽ وبنی رظن آات ےہ ای آپ اک انؾ ےل رک وپاھچ اجات ےہ فہ اتہک ےہ دمحم اہلل 

ےن ایکن دصتقی یک رھپ اس ےس وپاھچ اجات ےہ ایک ےک روسؽ ںیہ امہرے اپس دںیلیل افر یلھک اشناینں ےل رک آےئ اہلل ےک اپس ےس مہ 

 وت ےن اہلل وک داھکی فہ اتہک ےہ الھب اہلل اعتیل وک وکؿ دھکی اتکس ےہ رھپ اس ےک ےئل اکی رطػ ےس ڑھکیک وھکیل اجیت ےہ دفزخ وک فہ آگ

تنج یک رطػ وھکال اجات ےہ فہ فاہں یک  داتھکی ےہ اس ےس اہک اجات ےہ دھکی اہلل اعتیل ےن ھجت وک اس ےس اچبای رھپ اکی دفرسا درہچی

 یہ رپ اتزیگ افر اطلتف وک داتھکی ےہ اس ےس اہک اجات ےہ یہی ریتا اکھٹان ےہ افر اس ےس اہک اجات ےہ وت نیقی رپ اھت افر نیقی رپ رما افر نیقی

 ےہ اس ےس وپاھچ اجات ےہ وت سک دنی رپ اھت فہ اتہک اےھٹ اگ اہلل اچےہ وت۔ افر ربا آدیم ربق ںیم اھٹبای اجات ےہ اس اک دؽ رپاشیؿ ربھگاای وہات

ےہ ںیم ںیہن اجاتن رھپ وپاھچ اجات ےہ اس صخش ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ فہ اتہک ےہ ںیم ےن ولوگں وک ھچک ےتہک انس وت اھت ںیم ےن یھب 

ںیم داتھکی ےہ اس ےس اہک اجات ےہ دھکی اہلل فاسی یہ اہک رھپ تنج یک رطػ اکی ڑھکیک وھکیل اجیت ےہ فہ اس یک اتزیگ افر اہبر وج اس 

اعتیل ےن ےھجت اس ےس رحمفؾ ایک رھپ اکی ڑھکیک دفزخ یک رطػ وھکؽ اجیت ےہ فہ آگ وک داتھکی ےہ ےلت افرپ وہ ریہ ےہ اکی وک اکی 

 رگ اہلل اعتیل اچےہ۔وتڑ ریہ ےہ اس ےس اہک اجات ےہ ہی ریت ااکھٹان ےہ وت کش ںیم اھت افر ایس رپ رما افر ایس رپ اےھٹ اگ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، انب ایب ذبئ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔ربق اک ایب



 

 

     1150    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، طٌبہ، ًل٘نہ بً مزثس، سٌسبً ًبيسہ، حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

رَفٕ  ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ اِلبََرأئ َحسَّ ًَ ًٔ ًُبَِيَسَة  ٔس بِ ٌِ ًِ َس ًَ ًٔ َمزِثَٕس  َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط  َحسَّ

 ٔ اب ِؤل الثَّ َ٘ ًَ آَميُوا بٔاِل ُت اهَّللُ الَّٔذی اَل یَُثبِّ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًَازٕٔب   ًٔ ًََذأب الِ بِ اَل ىَزََلِت فٔی  َٗ ٔ ٔت  بِر َ٘

ًَ آَميُو ُت اهَّللُ الَّٔذی ِولُُط یَُثبِّ َٗ ََٓذلَٔک  ْس  ٌِّي ُمَحنَّ ٔ َِّی اهَّللُ َوىَب وُل َرب ُ٘ َي َٓ ًِ َربَُّک  اُل َلُط َم َ٘ ىَِيا ُي ابٔٔت فٔی اِلَحَياةٔ السُّ ِؤل الثَّ َ٘ ا بٔاِل

 ٔ ة َ َٔ ِْ  َوفٔی ا

ء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعسنب دیبعہ، رضحت ربا

فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اثتب راتھک ےہ اامیؿ فاولں وک وبضمط وقؽ رپ ہی آتی ربق ےک ذعاب ںیم ارتی تیم ےس وپاھچ اجات ےہ ریتا 

ُ رب وکؿ ےہ؟ فہ اتہک ےہ ریما رب اہلل ےہ افر ریمے یبن رضحت دمحم یلص ا
َ
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 دمحم نب اشبر، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعسنب دیبعہ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

     1151    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً ًنير، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ىنير، ًبيساهَّلل  :  راوی

 ًَ ًُ ًَُنَز  ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ٕ َحسَّ ًُ ىَُنيِر ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًِ ىَآ

ا َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ًِ أَصِٔل ااهَّللُ  نٔ َٓ ٔة  ًِ أَصِٔل اِلَحيَّ ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ ٔشيِّ إ ٌَ ٔ َواِل َساة َِ ٔ بٔاِل ٔسظ ٌَ ِ٘ ًَلَی َم َق  ِه رُعٔ ُٛ ِلَحئَّة َل إَٔذا َماَت أََحُس



 

 

َث یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ  ٌَ َّي تُِب ُسَک َحً ٌَ ِ٘ اُل صََذا َم َ٘ ًِ أَصِٔل اليَّارٔ يُ نٔ َٓ ًِ أَصِٔل اليَّارٔ  ٌَ ٔم ٌِ کَا ٔ  َوإ

رکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب ریمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوب

فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ مت ںیم ےس رم اجات ےہ وت ااکس اکھٹان اس ےک اسےنم ک ش ایک اجات ےہ حبص افر اشؾ ارگ فہ تنج فاولں ںیم 

وت تنج فاولں ںیم یہس افر ارگ دفزخ فاولں ںیم ےس وت دفزخ فاولں ںیم افر اہک اجات ےہ ہی ریتااکھٹان ےہ اہیں کت ہک وت اےھٹ ےس ےہ 

 ایقتم ےک دؿ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب ریمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

     1152    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ي اهَّلل تٌایٰی ًيہسویس بً سٌيس، مالک بً اىص، ابً طہاب، ًبسالزحنً حرضت ٌٛب رض :  راوی

ٕب اِْلَِنَؼ  ٌِ َٛ  ًٔ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ًٔ ٔطَضإب  ًِ ابِ ًَ ًُ أَىَٕص  ٌٔيٕس أَىَِبأَىَا َمالُٔک بِ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ٌَّ أَبَاُظ َحسَّ َُّط أَِخبََرُظ أَ ارٔیِّ أَى

 َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُث أَ ٌَ یَُحسِّ ٔیَی کَا ٍَ إ َّي َیزِٔج ٔ اِلَحيَّةٔ َحً ُٙ فٔی َطَحز لُ ٌِ ًٔ كَائْٔز َي ََّنا َنَشَنُة اِلُنِؤٔم اَل إٔى

ُث  ٌَ ٔ یَِوَو یُِب  َجَشٔسظ

وسدی نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعارلنمح رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فح اکی رپدنے یک لکش ںیم تنج ےک دروتخں ںیم یتگچ رھپیت ےہ اہیں کت ہک ایقتم ےک دؿ اےنپ ایلص ےن رفامای ومنم یک ر

 دبؿ ںیم ڈایل اجےئ یگ۔

 وسدی نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعارلنمح رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ربق اک ایبؿ افر رمدے ےک لگ اجےن اک ایبؿ ۔

     1153    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً حٔؽ ایلی، ابوبرک بً ًياغ، اًنع، ابی سٔياٌ، حرضت جابز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ثََيا  ٕ َحسَّ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ إغ  ًَيَّ  ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِّیُّ َحسَّ ٕؽ اِْلُبُل ِٔ ًُ َح ٌٔيُل بِ َّی اهَّللُ إِٔسَن ًِ الئَّييِّ َػل ًَ  

 َٓ وبَٔضا  ِنُص ًِٔيَس َُغُ َلِت الظَّ بَِر ُمثِّ َ٘ اَل إَٔذا َزَخَل اِلَنيُِّت اِل َٗ ِّیًََلِيطٔ َوَسلََّه  وُل َزًُونٔی أَُػل ُ٘ ًَِيَيِيطٔ َوَي  َيِحلُٔص یَِنَشُح 

اامسلیع نب صفح ایلی، اوبرکب نب ایعش، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ڈفگ ے ےک رقبی ےہ فہ اتھٹیب ےہ اینپ دفونں  فملس ےن رفامای بج تیم وک ربق ںیم دالخ ایک اجات ےہ وت اس وک رظن آات ےہ ےسیج وسرج

 آوھکنں وک ےتلم وہےئ افر اتہک ےہ ھجم وک امنز ڑپےنھ دف وھچڑ دف۔

 اامسلیع نب صفح ایلی، اوبرکب نب ایعش، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشح اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1154    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًباز بً ًواو، ححاد، ًليہ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل اهَّللَٔحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًَٔليَّ  ًِ ًَ إد  ًِ َححَّ ًَ اؤ  وَّ ٌَ ًُ اِل ًَبَّازُ بِ ثََيا  َّی اهَّللُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ  َػل

ٌٔ اليََّوزَ  ٌٔ یََُلحَٔوا ىَا ورٔ بٔأَیِٔسیضَٔنا أَِو فٔی أَیِٔسیضَٔنا َْقِ ٌَّ َػاحَٔيِي الؼُّ ٔ ٌٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه إ  َمًَي یُِؤَمَزا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، اجحج،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ے ںیہ فہ رہفتق دھکی رےہ ںیہ بک اؿ وک مکح وہات ےہ وھپےنکن اک۔
ھ
گ

 

ضت

 رفامای وصر فاےل دفونں رفےتش اؿ ےک اہوھتں ںیم دف رن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، اجحج،  ہیط، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1155    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، محنس بً ابی ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صُ َحسَّ ًَ ًِ اَل َرُجْل ٔم َٗ اَل  َٗ َزیَِزَة 

َلَلَنطُ  َٓ ًِ اِْلَِنَؼارٔ یََسُظ  ٍَ َرُجْل ٔم َٓ َ ََ ًَلَی اِلَبَْشٔ  ٚٔ اِلَنٔسیَيةٔ َوالَّٔذی اِػَلفَی ُموَسي  ٔ بُٔشو وُل َصَذا َوٓٔيَيا  اِلَيُضوز ُ٘ اَل َت َٗ

 ٔ َُٓذَٔکَ َذلَٔک ل َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ورٔ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٔٔذ فٔی الؼُّ زَّ َوَجلَّ َونُ ًَ اَل اهَّللُ  َٗ اَل  َ٘ َٓ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َزُسؤل اهَّللٔ َػل

َٓإَٔذا صُِه َٗٔياْو  ی  َ َِ ُ َٔٔذ ٓٔيطٔ أ ًِ َطاَئ اهَّللُ ثُهَّ نُ ًِ فٔی اِْلَِرٔق إَٔلَّ َم َناَوأت َوَم ًِ فٔی الشَّ َٙ َم ٌٔ َؼ َٓ ٌُ و ُٛ َ أ َٓ  ٌَ ًِ   یَِيُوزُو َل َم أَوَّ

ِبلٔی أَِو  َٗ ٍَ َرأَِسُط  َٓ َََٓل أَِزرٔی أََر زِٔغ  ٌَ َوائٔٔه اِل َٗ  ًِ ائَٔنٕة ٔم َ٘ إَٔذا أَىَا بُٔنوَسي آخْٔذ بٔ َٓ ٍَ َرأَِسطُ  َٓ َّ َر ًَز ًِ اِسَتِثىَي اهَّللُ  ٌَ ٔمنَّ  کَا

َذَب  َٛ ِس  َ٘ َٓ َّي  ًٔ َمً ًِ یُوىَُص بِ اَل أَىَا َخيِْر ٔم َٗ  ًِ  َوَجلَّ َوَم

رکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب ایب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمہن ونمرہ ےک ابزار اوب



 

 

ںیم اکی وہیدی ےن اہک مسق ےہ اس یک سج ےن ومٰیس وک امتؾ آدویمں رپ تلیضف یشخب اکی رمد ااصنری ےن ہی نس رک اس وک اکی 

وت ہی اتہک ےہ افر مہ ںیم اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وموجد ںیہ رھپ اس اک ذرک یبن ےس وہا آپ ےن رفامای اہلل رفامات  امطہچن امرا افر اہک

دفرسی ابر وھپاکن اجےئ اگ وت اکیکی بس ولگ  ےہ افر وصر وھپاکن اجاگیئ وت اسرے آامسؿ افر زنیم فاےل ےب وہش وہ اجںیئ ےگ رھپ

 دےتھکی وہےگن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم بس ےس ےلہپ اانپ رس ااھٹؤں اگ وت ںیم ڑھکے وہےئ اکی دفرسے وک

د۔ںوھں اگ ہچنب ومٰیس رعش اک اکی اپہی اھتےم وہےئ ںیہ ںیم اب یھب ںیہن اجاتن ہک فہ ھجم ےس ےلہپ رس ااھٹںیئ ےگ ای فہ اؿ ولوگں 

و  اہلل ےن ینثتسم ےن ایک
ک

 

 ت
خ

 افر وج وکیئ ویں ےہک ںیم ویسن نب یتم ےس رتہب وہں اس ےن وھجٹ اہک۔ ںیم ےس وہےگن 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب ایب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1156    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، محنس بً ػباح، ًبسالٌزیز بً ابی حازو، ًبيساهَّلل بً م٘شه، حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

إر َوُمَحنَّ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ َش َحسَّ ِ٘ ًٔ ٔم ًِ ًُبَِئس اهَّللٔ بِ ًَ ثَىٔي أَبٔی  ٕ َحسَّ ًُ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ زٔیز ٌَ ًَِبُس اِل ثََيا  اََل َحسَّ َٗ بَّأح  ًُ الؼَّ ٕه ُس بِ

 ُ٘ ٔ َي ًَلَی اِلنِٔيبَر َلِيطٔ َوَسلََّه َوصَُو  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ اَل َسنٔ َٗ ًٔ ًَُنَز  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًِ َیأُِخُذ اِلَحبَّاُر َسَناَواتٔطٔ  ولُ ًَ

 ًَ وُل أَىَا اِلَحبَّاُر أَىَا اِلَنلُٔک أَیِ ُ٘ َضا َوَیِبُشُلَضا ثُهَّ َي ـُ ٔ ب ِ٘ َل َي ٌَ َح َٓ َبَف یََسُظ  َٗ ٔ َو ٌَ َوأََرٔؿيطٔ بَٔئسظ ِّرُو َٜب ًَ اِلُنَت ٌَ أَیِ  اِلَحبَّاُرو

 ًَ َّی اهَّللُ  اَل َویََتَنایَُل َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٔل َطِيٕئ َٗ َٔ ًِ أَِس ُک ٔم ٔ یََتَْحَّ ٔیَی اِلنِٔيبَر َّي ىََوزُِت إ ًِ ٔطَنالٔطٔ َحً ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ًَ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ُٗوُل أََساْٗٔم صَُو بَٔزُسؤل اهَّللٔ َػل َ ِّی َْل ٔن َّي إ  ٔمِيُط َحً

یب احزؾ، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ا



 

 

ھت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ےھت رفامےت ےھت رپفرداگر آامسونں افر زنیم وک اےنپ اہ

یل رھپ دنب یک رھپ ےہک اگ ںیم ابجر وہں ںیم ابداشہ وہں اہکں ںیہ دفرسے ابجر ںیم ےل ےل اگ افر آپ ےن یھٹم دنب رکیل رھپ وھک

ہک  دفرسے ربکتم وج اےنپ آپ وک ابجرےتھجمس ےھت افر ہی رفام رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتکھج ےھت افر داںیئ افر ابںیئ رطػ اہیں کت

 اشدی آپ وک فہ ےل رک رگ ڑپے اگ۔ںیم ےن ربنم وک داھکی فہ ےچین ےس اتلہ اھت ںیم اتہک اھت 

 اشہؾ نب امعر، دمحم نب ابصح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، دیبعاہلل نب مسقم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1157    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابوخالس احنز، حاته بً ػِيرہ، ابً ابی مليٜہ، ٗاسه، حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

ثََيا أَبُو َخالٔسٕ  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت  َحسَّ َٗ اَل  َٗ أسٔه  َ٘ ًِ اِل ًَ ََٜة  ًٔ أَبٔی ُمَلِي ًِ ابِ ًَ ًٔ أَبٔی َػِٔيَرَة  ًِ َحاتٔٔه بِ ًَ اِْلَِحَنزُ 

 َٗ ُِٗلُت َواليَِّشاُئ  اّة  اّة رُعَ َٔ اَل حُ َٗ َٕ یُِحَْشُ اليَّاُض َیِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة  ِي َٛ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ  ُِٗلُت یَ ًَائَٔظُة  ا اَل َواليَِّشاُئ 

ٕف  ٌِ ٔیَی َب ُضِه إ ـُ ٌِ ٌِ َیِيُوَز َب َ ًِ أ ًَائَٔظُة اِْلَِمزُ أََصهُّ ٔم اَل یَا  َٗ َنا يُِشَتِحَيا  َٓ  َرُسوَل اهَّللٔ 

ت کہ، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن رعض 
مل
اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، احمت نب ریغصہ، انب ایب 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ولگ ایقتم ےک دؿ ویکرکن رشح ےئک اجںیئ ےگ۔ آپ ےن رفامای ےگنن اپؤں ےگنن دبؿ۔ ںیم ےن ایک ای روسؽ ا

اہک وعرںیت یھب ایس رطح؟ آپ ےن رفامای ایس رطح ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل رھپ رشؾ ہن آےئ یگ ؟ آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل 

 وہیگ ہک وکیئ دفرسے یک رطػ ہن دےھکی اگ۔اعتٰیل اہنع فاہں ایسی رکف 

ت کہ، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل :  رافی
مل
 اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، احمت نب ریغصہ، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿزدہ اک ایب :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1158    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک، وٛيٍ، ًلی بً ًلی بً رٓاًيہ، حشً، حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ًَلٔیِّ بِ  ًِ ًَ  ٍْ ثََيا َوٛٔي اَل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َحسَّ َٗ زٔیِّ  ٌَ ًِ أَبٔی ُموَسي اِْلَِط ًَ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ َة  ًَ ا َٓ ًٔ رٔ لٔیِّ بِ

ا رَعِ  أَمَّ َٓ َؿإت  َزُق اليَّاُض یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ ثَََلَث رَعَ ٌِ َلِيطٔ َوَسلََّه يُ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل اذٔیزُ َٗ ٌَ حَٔساْل َوَم َٓ  ٌٔ َؿَتا

 ٌٔ َٓ الَٔثُة  ا الثَّ َٓآخْٔذ بَٔينٔيئطٔ َوآخْٔذ بٔٔظَنالٔطٔ َوأَمَّ ُٕ فٔی اِْلَیِٔسی  ُح  ِيَس َذلَٔک َتٔليرُ الؼُّ

اوبرکب، فعیک، یلع نب یلع نب رافہیع، نسح، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دف ویشیپں ںیم رکتار افر ذعرات وہں ےگ آرخ رسیتی یشیپ ںیم وت اتکںیب  ےن رفامای ولگ ایقتم ےک دؿ نیت ابر ک ش ےئک اجںیئ ےگ

 اڑ رک اہوھتں ںیم آاجںیئ یگ یسک ےک داےنہ اہھت ںیم یسک ےک ابںیئ اہھت ںیم۔

 اوبرکب، فعیک، یلع نب یلع نب رافہیع، نسح، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1159    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًيہ ابوبرک بً ابی طيبہ، ًيسٰي بً یوىص، ابوخالس احنز، ابً ًوٌ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی  :  راوی

 ًِ ًَ  ٌٕ ِو ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًُ یُوىَُص َوأَبُو َخالٕٔس اِْلَِحَنزُ  ثََيا ًٔيَسي بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ الئَّييِّ  َحسَّ ًَ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ىَآ



 

 

 َٗ اَلنٔيَن  ٌَ وُو اليَّاُض لَٔزبِّ اِل ُ٘ َه َیِوَو َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٖٔ أُذُىَِيطٔ َػل ٔیَی أَِنَؼا وُو أََحُسصُِه فٔی َرِطحٔطٔ إ ُ٘  اَل َي

اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، اوباخدل ارمح، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

رفربف آپ ےن رفامای فصن اکونں کت اےنپ ہنیسپ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج دؿ ولگ ڑھکے وہں ےگ اسرے اہجؿ ےک امکل ےک 

 ںیم رغؼ ڑھکے وہں ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ٰیسیع نب ویسن، اوباخدل ارمح، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1160    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، زاؤز، طٌيي، مرسوٚ، او النوميين ًائظہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہا :  راوی

 ٔ ًَل ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَلِت َسأَِلُت َرُسوَل َحسَّ َٗ ًَائَٔظَة   ًِ ًَ  ٕٚ و ًِ َمرِسُ ًَ ٔييِّ  ٌِ ًِ الظَّ ًَ ًِ َزاُوَز  ًَ  ٕ ًُ ُمِشضٔز یُّ بِ

ٌُ اليَّا ًَ َتُٜو أَیِ َٓ َناَواُت  َُيَِر اِْلَِرٔق َوالشَّ ُل اِْلَِرُق  َه یَِوَو تَُبسَّ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًَلَی اهَّللٔ َػل اَل  َٗ انٔ ُض یَِوَمئٕٔذ  َ  الرصِّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد، یبعش، رسمفؼ، اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہی آتی وج ےہ سج دؿ زنیم افر آامسؿ دبےل اجےگنیئ وت ولگ اس دؿ اہکں وہےگن؟ آپ ےن رفامای لپ 

وہےگن افر زنیم اک دانل ہی وہاگ ہک ےلیٹ اہپڑ ڑگےھ اصػ وہ رک بس ربارب وہ اجاگیئ افر آامسؿ اک دانل ہی وہاگ ہک وسرج رقبی  رصاط رپ

 آاجاگیئ رگیم یک دشت وہیگ اہلل رمح رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد، یبعش، رسمفؼ، اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رشح اک ایبؿ ۔

     1161    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًنزو بً ًبس بً ًتواری احس مً بىي ليث، ابوبرک، ًبساَلًلی، محنس بً اسحٙ، ًبيساهَّلل بً مِيرہ، سلامیٌ بً  :  راوی

 ححز، ابی سٌيس، ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثَىٔي ًُبَيِ  َٙ َحسَّ ًٔ إِٔسَح سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ثََيا  اَل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ٌَ َحسَّ ًِ ُسَلامِیَ ًَ  ٔ ًُ اِلُنِٔيَرة ُس اهَّللٔ بِ

 ًٔ ىٔي  بِ ٌِ ُتُط َي ٌِ اَل َسنٔ َٗ ٌٔيٕس  ٔ أَبٔی َس ٌَ فٔی َحِحز اَل َوکَا َٗ ِتَوارٔیِّ أََحٔس بَىٔي َلِيٕث  ٌُ ًٔ اِل ِبٔس بِ ًَ  ًٔ ِنزٔو بِ اَل ًَ َٗ وُل  ُ٘ ٌٔيٕس َي أَبَا َس

اُن بَيَِن َهِضَزانَِی َجَضيَّ  َ ٍُ الرصِّ وُل یُوَؿ ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ُ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌٔ ثُهَّ َيِشَتحٔيز َسا ٌِ َحَشٔک الشَّ َٛ ًَلَی َحَشٕک  َه 

َيإد ُمَشلَّْه َوَمِدُسوْد بٔطٔ ثُهَّ ىَإد َوُمِحتََبْص بٔطٔ َوَمِيُٜوْض ٓٔيَضا َٓ  اليَّاُض 

، ایب دیعس، اوبدیعس ریض اوبرکب، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، دیبع اہلل نب ریغمہ، امیلسؿ نب رمعف نب دبع نب وتعاری ادح نم ینب ثیل، رجح

ں اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لپ رصاط منہ ےک دفونں انکرفں رپ راھک اجےئ اگ اس رپ اکےٹن وہ

 ےگ دعساؿ ےک اکوٹنں یک رطح رھپ ولگ اس رپ ےس زگران رشفع رکںی ےگ وت آتف ےس الستم رہ رک زگر اجںیئ ےگ اؿ ںیم ضعب

اأء ٹک رک منہ ںیم رگںی ےگ رھپ اجنت 

 

ض
ع
 یلج یک رطح زگر اجںیئ ےگ ضعب وہا یک رطح ضعب دیپؽ یک رطح افر ےضعب اےکن ھچک ا

 اپاجںیئ ےگ ےضعب ایس رپ اےکٹ رںیہ ےگ ےضعب افدنےھ ہنم منہ ںیم رگںی ےگ۔

ف نب دبع نب وتعاری ادح نم ینب ثیل، رجح، ایب دیعس، اوبرکب، دبعاالیلع، دمحم نب ا،قح، دیبعاہلل نب ریغمہ، امیلسؿ نب رمع :  رافی

 اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشح اک ایبؿ ۔

     1162    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی سٔياٌ، جابز، او مبْش، او النوميين جياب حٔؼہ :  راوی

 ًَ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ  ٌَ َيا ِٔ ًِ أَبٔی ُس ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِٔ َحسَّ ًِ َح ًَ  ٕ اَلِت ًِ أُوِّ ُمَبْشِّ َٗ َؼَة 

 َ ای ٌَ ٌِ َطاَئ اهَّللُ َت ٔ ِّی َْلَِرُجو أََلَّ یَِسُخَل اليَّاَر أََحْس إ ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل الئَّييُّ َػل اَلِت َٗ َٗ ًِ َطضَٔس بَِسّرا َواِلُحَسیِبَٔيَة  ی ٔمنَّ

ٌِ ٔميِ  ٔ اَل اهَّللُ َوإ َٗ ِس  َٗ وُل ثُهَّ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ أََلِيَص  ُ٘ ٌٔيطٔ َي اَل أََلِه َتِشَن َٗ ا  يًّ ـٔ ِ٘ ًَلَی َربَِّک َحِتّنا َم  ٌَ ُِٜه إَٔلَّ َوارٔزَُصا کَا

الٔنٔيَن ٓٔيَضا ٔجثٔيًّا ِوا َوىََذُر الوَّ َ٘ ًَ اتَّ ِّی الَّٔذی  ىَُيط

 رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، اؾ رشبم، اؾ اوملنینم ہچنب ہصفح ےس

۔ ےن رفامای ےھجم ادیم ےہ ہک وج ولگ دبر یک ڑلایئ افر دحہیبی یک حلص ںیم احرض ےھت اؿ ںیم ےس وکیئ منہ ںیم ہن اجےئ اگ ارگ اہلل اچےہ

 رفامای اس ےک دعب وت ےن ںیہن ڑپاھ رھپ مہ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل وت رفامات ےہ مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن وج منہ رپ فارد ہن وہ آپ ےن

 اجنت دںی ےگ رپزیہ اگرفں وک افر امتؾ اظوملں وک فںیہ وھچڑ دںی ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، اؾ رشبم، اؾ اوملنینم ہچنب ہصفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1163    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ، ابی مالک اطحعی، ابی حازو، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک، یحٌٰي بً زَکیا بً ابی زائسہ :  راوی

ًِ أَبٔی َمالٕٔک  ًَ ًٔ أَبٔی َزائَٔسَة  یَّا بِ ًُ َزََکٔ ثََيا َیِحٌَي بِ اَل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ  ٕ ًِ أَبٔی َحازٔو ًَ اِْلَِطَحعٔیِّ 

اَل َر  َٗ اَل  َٗ ًٔي َلِيَص صَُزیَِزَة  ًِ اِلُوُؿؤئ ٔسامَیُئ أُمَّ لٔيَن ٔم ا ُمَححَّ ًَلَیَّ َُغًّ  ٌَ َه َتزٔزُو َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ   ْٔلََحٕس ُسوُل اهَّللٔ َػل

 َُيِرَٔصا

ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ایب امکل ایعجش، ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

فآہل فملس ےن رفامای مت ایقتم ےک دؿ ریمے اپس آؤ ےگ دیفس اشیپین دیفس اہھت اپؤں فاےل فوض ےک ببس ےس ہی ریمی اتم اک 

 اشنؿ وہاگ افر یسک اتم ںیم ہی اشنؿ ہن وہاگ۔

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب، ٰییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ایب امکل ایعجش، ایب احزؾ، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1164    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

س بً بظار، محنس بً جٌرف، طٌبہ، ابی اسحٙ، ًنزو بً مينوٌ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌایٰی محن :  راوی

 ًيہ

ِنزٔو بِ  ًَ  ًِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَِبٔس اهَّللٔ َحسَّ  ًِ ًَ  ٌٕ اَل ًٔ َمِيُنو َٗ

ٍَ أَصِٔل ا ُ ٌِ َتُٜوىُوا ُرب ٌَ أَ اَل أََتزَِؿِو َ٘ َٓ ُٗبَّٕة  َه فٔی  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ ٌِ ٌَ أَ اَل أََتزَِؿِو َٗ ُِٗلَيا بَلَی  ِلَحئَّة 

ٔسي بٔيَ  ِٔ اَل َوالَّٔذی َن َٗ ِه  ٌَ ُِٗلَيا َن ٌَّ اِلَحيََّة ََل َتُٜوىُوا ثُلَُث أَصِٔل اِلَحيَّةٔ  َٕ أَصِٔل اِلَحئَّة َوَذلَٔک أَ ٌِ َتُٜوىُوا نِٔؼ ِّی َْلَِرُجو أَ ٔن ٔ إ ٔسظ

وِ  أئ فٔی ٔجِلٔس الثَّ ـَ َزةٔ اِلبَِي ٌَ
ٔک إَٔلَّ کَالظَّ ِ ْص ُمِشلَٔنْة َوَما أْمُتَْن فٔی أَصِٔل الْشِّ ِٔ َزةٔ الشَّ یَِسُخلَُضا إَٔلَّ َن ٌَ

ٔ أَِو کَالظَّ ِوَزأئ فٔی رٔ اِْلَِسَوز



 

 

 ٔ ِورٔ اِْلَِحَنز  ٔجِلٔس الثَّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن 

 فاولں یک وچاھتیئ مت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی ڈریے ںیم ےھت آپ ےن رفامای مت اس ےس وخش ںیہن وہےت ہک تنج

ولگ وہےگ؟ مہ ےن رعض ایک ویکں ںیہن۔ آپ ےن رفامای مت اس ےس وخش ںیہن وہ ہک تنج فاولں یک اہتیئ مت ولگ وہ؟ مہ ےن اہک 

رفامای مسق ایکس سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ےھجم ادیم ےہ ہک تنج فاولں اک فصن مت ولگ وہ ےگ افر فصن ںیم  یج اہں آپ ےن

ر بس اںیتم افر ایکس فہج ہی ےہ ہک تنج ںیم فیہ رفںیح اجںیئ یگ وج املسمؿ ںیہ افر اہمترا امشر رشموکں ںیم ااسی ےہ ےسیج اکی ابیق اف

 دیفس اکےل لیب یک اھکؽ ںیم وہ ای اکی اکال ابؽ الؽ لیب یک اھکؽ ںیم وہ۔

 ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ا،قح، رمعف نب ومیمؿ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1165    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، احنس بً سياٌ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ  ٌٕ ًُ ٔسَيا یِٕب َوأَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو َُکَ اَل َرُسولُ َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس    أَبٔی َس

ََلثَةُ  طُ الثَّ ٌَ ٌٔ َوَیحٔيُئ الئَّييُّ َوَم طُ الزَُّجََل ٌَ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَحٔيُئ الئَّييُّ َوَم َّی اهَّللُ  اُل َلطُ صَِل  اهَّللٔ َػل َ٘ ُي َٓ لُّ  َٗ ًِ َذلَٔک َوأَ ثَرُ ٔم ِٛ َوأَ

 َِ اُل َصِل بَلَّ َ٘ ُي َٓ ِوُمطُ  َٗ ُيِسعَی  َٓ ِه  ٌَ وُل َن ُ٘ َي َٓ ِوَمَک  َٗ َت  ِِ ُتُط بَلَّ ْس َوأُمَّ وُل ُمَحنَّ ُ٘ َي َٓ ًِ َيِظَضُس َلَک  اُل َم َ٘ ُي َٓ ٌَ ََل  ولُو ُ٘ َي َٓ ُِٜه 

 ٌَ ولُو ُ٘ َي َٓ وُل َوَما ًِٔلُنُِٜه بَٔذلَٔک  ُ٘ َي َٓ ِه  ٌَ ٌَ َن ولُو ُ٘ َي َٓ َّ َصَذا  اُل َصِل بَلَّ َ٘ ُي َٓ ٕس  ُة ُمَحنَّ ُتِسعَی أُمَّ َٓ  ٌَّ َيا بَٔذلَٔک أَ أَِخبََرىَا ىَبٔيُّ

ّة َوَسّلا لَٔتُٜوىُوا ُطَضَسا الزُُّسَل  ِه أُمَّ ُٛ ِلَيا ٌَ َذلَٔک َج َٛ ایَی َو ٌَ ِولُُط َت َٗ ََٓذلُِٜٔه  اَل  َٗ َياُظ  ِٗ ََٓؼسَّ وا  ُِ ِس بَلَّ َٗ ٌَ ًَلَی اليَّأض َویَُٜو َئ 



 

 

ًََلِيُِٜه َطضٔيّسا  الزَُّسوُل 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل

ےن رفامای اکی یبن ایقتم ےک دؿ آےئ اگ اےکس اسھت دف یہ آدیم وہں ےگ افر اکی یبن آاگیئ اس ےک اسھت نیت آدیم وہں ےگ افر یسک 

 اچنہپای اھت؟ فہ ےہک اگ اہں رھپ اس یک وقؾ شیکھت اس ےس زایدہ افر اس ےس مک وہں ےگ اس ےس اہک اجےئ اگ وت ےن اہلل اک مکح اینپ وقؾ وک

اہمترا البیئ اجےئ یگ اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ مت وک الفں یبن ےن اہلل اک مکح اچنہپای اھت؟ فہ ںیہک ےگ رہزگ ںیہن۔ آرخ اس یبن ےس اہک اجےئ اگ 

ںیہ۔ ہچنب دمحم یک اتم البیئ اجےئ یگ اؿ وگاہ وکؿ ےہ؟ فہ ےہک اگ ہچنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یک اتم ریمے وگاہ 

 مت ےس وپاھچ اجےئ اگ ویکں اس یبن ےن اینپ اتم وک اہلل اک اغیپؾ اچنہپای اھت ای ںیہن فہ ںیہک ےگ ےب کش اچنہپای اھت اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ

ں ےن اہلل اک اغیپؾ اچنہپای افر مہ ےن اؿ وک ویکرکن ولعمؾ وہا فہ ںیہک ےگ امہرے یبن ےن مہ وک اس یک ربخ دی ؟یھ ہک اہلل ےک امتؾ روسول

یک ابت دصتقی یک افر یہی رماد ےہ اس آتی ےس اس رطح مہ ےن وکمت وتمطس اتم ایک اتہک مت وگاہ وہ ولوگں رپ افر روسؽ اہمترے 

 افرپ وگاہ وہ۔

 ہنع اوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1166    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

نسبً مؼٌب، اوزاعی، یحٌٰي بً ابی ٛثير، ہَلل بً ابی مينوىہ، ًلاء بً يشار، حرضت ابوبرک بً ابی طيبہ، مح :  راوی

 رٓاًہ جہىي

 َٛ ًٔ أَبٔی  ًِ یَِحٌَي بِ ًَ ًِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ًَ ٕب  ٌَ ًُ ُمِؼ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َمِيُنوىََة َحسَّ ًِ صََٔلٔل بِ ًَ  ٕ ثٔير

ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل اَل َػَسِرىَا َم َٗ َة اِلحَُضىٔيِّ  ًَ ا َٓ ًِ رٔ ًَ ًٔ َيَشإر  ًََلأئ بِ  ًِ ٕس ًَ ُص ُمَحنَّ ِٔ اَل َوالَّٔذی َن َ٘ َٓ



 

 

زُ إَٔلَّ ُسلَٔک بٔطٔ فٔی اِلَحئَّة َوأَِرُجو أَ  ًُ ثُهَّ ُيَشسِّ ًَِبٕس یُِؤٔم  ًِ ُِه بَٔئسظٔ َما ٔم ًِ َذَرارٔیِّٜ ًِ َػَلَح ٔم ُؤا أْمُتَْن َوَم َّي َتَبوَّ َلَّ یَِسُخلُوَصا َحً

 َِ ا بٔ ّٔ ٌٔيَن أَِل ًٔي َسِب ًِ أُمَّ ٌِ یُِسخَٔل اِلَحيََّة ٔم َّ َوَجلَّ أَ ًَز ِّی  ًََسنٔی َرب ِس َو َ٘ ًَ فٔی اِلَحيَّةٔ َوَل ٔ ٔ حَٔشأب َمَشاٛ  يِر

یع، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب بعصم، افزا

مہ یبن ےک اسھت ولےٹ آپ ےن رفامای مسق اس یک سج ےک اہھت ںیم دمحم یک اجؿ ےہ وکیئ دنبہ ااسی ںیہن ےہ وج اامیؿ الےئ رھپ اس رپ 

ںیم ادیم رکات وہں ہک فہ ولگ تنج ںیم دالخ ہن وہےگن اہیں کت ہک مت افر وبضمط رےہ رگم ہی ہک فہ رضفر تنج ںیم اجےئ اگ افر 

اہمتری افالد ںیم ےس وج کین ںیہ فہ تنج ںیم اےنپ اےنپ اکھٹےن ہن انبںیئ افر ےب کش ریمے امکل ےن ھجم ےس فدعہ ایک ےہ ہک فہ 

 ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار آدویمں وک ریغب اسحب ےک تنج ںیم دالخ رکے اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحمنب بعصم، افزایع، ٰییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت رافہع ینہج :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

  یک اتم اک احؽ۔رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1167    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، اسناًيل بً ًياغ، محنس بً زیاز، حرضت ابوامامہ باہلی :  راوی

 ٕ ًُ زٔیَاز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَيَّإغ َحسَّ  ًُ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ُت أَبَا أَُماَمَة اِلَباصٔلٔیَّ  َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ اِْلَِلَضانٔیُّ 

ٌِ یُِسخَٔل اِلَحيَّ  ِّی ُسِبَحاىَُط أَ ًََسنٔی َرب وُل َو ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ا ََل َي ّٔ ٌٔيَن أَِل ًٔي َسِب ًِ أُمَّ َة ٔم

ًََذ  َلِيضِٔه َوََل  ًَ ًَزَّ َوَجلَّ حَٔشاَب  ِّی  ًِ َحَثَيأت َرب ا َوثَََلُث َحَثَيإت ٔم ّٔ ٌَ أَِل و ٌُ ٕٕ َسِب ٍَ کُلِّ أَِل  اَب َم

اشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب زاید، رضحت اوباامہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ 

 ےہ ہک فہ ریمی اتم ےس رتس زہار آدویمں وک تنج ںیم دالخ رکے اگ نج اک ہن رفامےت ےھت ریمے امکل ےن ھجم ےس فدعہ ایک

اسحب وہاگ ہن اؿ رپ ذعاب وہاگ افر زہار ےک اسھٹ رتس زہار وہں ےگ افر اےکن وسا نیت ایھٹمں وہں یگ ریمے امکل یک ویھٹمں ںیم 



 

 

 ےس۔

 ہم ابیلہاشہؾ نب امعر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب زاید، رضحت اوباام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1168    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ىحاض رملی، ایوب بً محنسرقی، ؿنزہ بً ربيٌہ، ابً طورب، بہز بً حٜيهًيسٰي بً محنس بً  :  راوی

ثََيا َؿِنزَ  اََل َحسَّ َٗ ِّیُّ  ٕس الزَّق ًُ ُمَحنَّ أض الزَِّملٔیُّ َوأَیُّوُب بِ ًٔ اليَّحَّ سٔ بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا ًٔيَسي بِ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َطِوذَٕب  ًِ ابِ ًَ َة  ٌَ ًُ َربٔي ةُ بِ

 ًِ ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ٔ بِ ٌٔيَن أُمَّ  بَِضز َلِيطٔ َوَسلََّه ىُِٜنُٔل یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ َسِب ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ ًَ ًُ أَبٔيطٔ  ّة ىَِح

َصا َوَخيِرُصَا ُ َٔ  آ

 اوہنں ےن دادا ےس ٰیسیع نب دمحم نب احنس ریلم، اویب نب دمحم ریق، رمضہ نب رہعیب، انب وشرب، زہب نب میکح ےن اےنپ ابپ ےس

رفاتی یک ںیم ےن یبن ےس انس آپ رفامےت ےھت ایقتم ںیم رتس اںیتم وپری وہیگن افر بس ںیم مہ اریخ اتم وہیگن افر بس ںیم رتہب 

 وہےگن اہلل اعتیل یک انعتی ےس وج اس وک امہرے ربمغیپ ہچنب دمحم رپ ےہ۔

 رمضہ نب رہعیب، انب وشرب، زہب نب میکح ٰیسیع نب دمحم نب احنس ریلم، اویب نب دمحمریق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 احؽ۔ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک



 

 

     1169    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنسبً خالس بً خساغ، اسناًيل بً ًليہ، بہز بً حٜيه :  راوی

 ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ٜٔيٕه  ًٔ َح ٔ بِ ًِ بَِضز ًَ َة  ًُ ًَُليَّ ٌٔيُل ابِ ثََيا إِٔسَن ًٔ خَٔسإغ َحسَّ ًُ َخالٔسٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُت َحسَّ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٔ ظ ًِ َجسِّ

َلِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی اهَّللٔ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ُمَضا  ّة أْمُتَْن َخيِرَُصا َوأََِکَ ٌٔيَن أُمَّ ِيُتِه َسِب َّٓ ُِه َو َّٜ وُل إٔى ُ٘ َه َي  لَّ

دمحمنب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، زہب نب میکح اس اانسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن رتس 

 تم مت وہ افر مت اؿ بس ںیم رتہب وہ افر اہلل اعتیل ےک زندکی زعت رےتھک وہ۔اوتمں وک وپرا ایک۔ ینعی رتسفںی ا

 دمحمنب اخدل نب دخاش، اامسلیع نب ہیلع، زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔رضحت دمحم یلص اہلل

     1170    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًبساهَّلل بً اسحٙ جوہزی، حشين بً حٔؽ اػبہانی، سٔياٌ، ًل٘نہ بً مزثس، سلامیٌ بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

َٙ اِلَحوِ  ًُ إِٔسَح ًَِبُس اهَّللٔ بِ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ًٔ َمزِثَٕس  َنَة بِ َ٘ ِل ًَ  ًِ ًَ  ٌُ َيا ِٔ ثََيا ُس ٕؽ اِْلَِػَبَضانٔیُّ َحسَّ ِٔ ًُ َح ثََيا حَُشيُِن بِ َصزٔیُّ َحسَّ

 ٌَ و اَل أَصُِل اِلَحئَّة ًِْٔشُ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًٔ بَُزیَِسَة  ٌَ بِ ٕٕٓ ُسَلامِیَ ٔ َؤمائَُة َػ ًِ صَٔذظ ٌَ ٔم ثََناىُو

ٔ اِْلَُمٔه  ًِ َسائٔز ٌَ ٔم و ٌُ ٔة َوأَِرَب  اِْلُمَّ

دبع اہلل نب ااحسؼ وجرہی، نیسح نب صفح ااہبصین، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ںیفص وہں یگ اؿ ںیم ےس ایس ںیفص اس اتم ےک ولوگں  ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج فاولں یک اکی وس سیب



 

 

 یک وہں یگ افر اچسیل ںیفص افر اوتمں ںیم ےس۔

 دبعاہلل نب ا،قح وجرہی، نیسح نب صفح ااہبصین، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1171    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

باض رضي اهَّلل تٌایٰی محنس بً یحٌٰي بً ابوسلنہ حنازبً سلنہ، سٌيسبً ایاض جزیزی، ابی نرضہ، حرضت ابً ً :  راوی

 ًيہ

ًٔ إَٔیإض اِلحُ  ٌٔيسٔ بِ ًِ َس ًَ ًُ َسَلَنَة  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا أَبُو َسَلَنَة َحسَّ ًُ یَِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ابِ ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ َزیِزٔیِّ 

اَل  َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌَّ الئَّييَّ َػل ًُ ًَبَّإض أَ َيِح َٓ َضا  ُة َوىَبٔيُّ يَّ ُة اِْلُمِّ ًَ اِْلُمَّ اُل أَیِ َ٘ ًِ یَُحاَسُب يُ ُل َم ُ اِْلَُمٔه َوأَوَّ َٔ ًُ آ ىَِح

 ٌَ لُو ٌَ اِْلَوَّ و ُ َٔ ِْ  ا

دمحم نب ٰییحی نب اوبہملس امحدنب ہملس، دیعسنب اایس رجریی، ایب رضنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )ارگہچ( مہ آرخی اتم ںیہ نکیل بس ےس ےلہپ امہرااسحب وہاگ۔ دنا آےئ یگ ایم رک

 اتم اہکں ےہ افر اس اتم ےک یبن اہکں ںیہ؟ وت مہ بس ےس آرخ ںیہ )داین ںیم( افر بس ںیم افؽ وہں ےگ )تنج ںیم(۔

 نب ہملس، دیعسنب اایس رجریی، ایب رضنہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ٰییحی نب اوبہملس امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1172    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 جبارہ بً مِلص، ًبساَلًلی بً ابی مشاور، ابی بززہ حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔيطٔ  ًَ ًِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَ ًُ أَبٔی اِلُنَشاؤرٔ  ًِلَی بِ َ ًَِبُس اِْل ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ َّی اهَّللُ  َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ

ََٓيِشُحُس   ٔ ُحوز ٕس فٔی الشُّ ٔة ُمَحنَّ ٌَ ْٔلُمَّ ٔ َٙ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة أُذ ٔ ٍَ اهَّللُ اِلَدََلئ َه إَٔذا َجَن َلِيطٔ َوَسلَّ وا ًَ ٌُ َٓ اُل اِر َ٘ ٌَ َلُط كَؤیَّل ثُهَّ ُي و

 َ َتُِٜه َٓٔسائ ِلَيا ًٔسَّ ٌَ ِس َج َٗ ًِ اليَّارٔ ُرُؤَسُِٜه   ُِٜه ٔم

س، دبعاالیلع نب ایب اسمفر، ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

ل

 

مغ

ابجرہ نب 

 دے اگ افر ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفز ایقتم بج امتؾ ولخمؼ وک عمج ایک اجےئ اگ وت اہلل اعتیل یبن رکمی یک اتم وک دجسے اک مکح

فہ اتم سبی دری کت دجسے ںیم رےہ یگ رھپ )رب ذفاالجلؽ فاال رکاؾ( رس ااھٹےن اک مکح دے اگ افر اراشد وہاگ ہک مہ ےن اہمترے 

 امشر ےک اطمقب اہمترے دفےیئ منہ ےس )راہ( رک دےیئ۔

س، دبعاالیلع نب ایب اسمفر، ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض :  رافی

ل

 

مغ

 اہلل اعتٰیل ہنع ابجرہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم اک احؽ۔

     1173    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ِلص ٛثير بً سليه، حرضت اىص بً مالکجبارہ بً م :  راوی

اَل َرُسوُل اهَّللٔ  َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ ًُ ُسَلِيٕه  ثٔيرُ بِ َٛ ثََيا  لِّٔص َحسَّ َِ ًُ اِلُن ثََيا ُجَباَرةُ بِ ٌَّ َحسَّ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  َػل



 

 

 َٓ ًََذابَُضا بٔأَیِٔسیَضا  َة َمزِحُوَمْة  ٔ اِْلُمَّ ٛٔيَن َصٔذظ ًِ اِلُنِْشٔ ًِ اِلُنِشلٔنٔيَن َرُجْل ٔم ٔیَی کُلِّ َرُجٕل ٔم ٍَ إ ٔ ٌَ یَِوُو اِلَ٘ٔياَمٔة زُٓ إَٔذا کَا

ًِ اليَّارٔ  اُل َصَذا َٓٔساُؤَک ٔم َ٘ ُي َٓ 

س ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہی اتم اتم رموحہم ےہ افر اؿ رپ 

ل

 

مغ

ابجرہ نب 

اب اےکن اےنپ اہوھتں ےس وہاگ۔ اکی دفرسے یک رگدؿ امرے یگ رفز ایقتم رہ اکی املسمؿ ےک وحاےل اس رشمک ایک اجاگیئ ذع

 افر رفامای اجےئ اگ ہک ہی منہ ےس ریتا دفہی ےہ۔

س ریثک نب میلس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

ل

 

مغ

 ابجرہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1174    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، یزیس بً ہاروٌ ًبسالنلک، ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رض :  راوی

ًِ أَ  ًَ ًََلإئ   ًِ ًَ ًَِبُس اِلَنلٔٔک  ٌَ أَىَِبأَىَا  ًُ َصاُرو ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ًِ الئَّييِّ َػل ًَ بٔی صَُزیَِزَة 

َشَه ٔميِ  َٗ ٌَّ ِهَّلِل ٔمائََة َرِحَنٕة  ٔ اَل إ َٗ َه  ُٕ ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٔل ٌِ ٌَ َوبَٔضا َت ُٔو َ اك ٌَ ٌَ َوبَٔضا یََت َٓبَٔضا َیتََراَحُنو  ٔٙ ٔ ٍٔ اِلَدََلئ َضا َرِحَنّة بَيَِن َجنٔي

ٌٔيَن َرِحَنّة َیزَِحُه بَٔضا ًَٔباَزُظ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ  ّة َوتِٔش ٌَ َ تِٔش
ََّ ًَلَی أَِوََلزَٔصا َوأَ  اِلَوِحُع 

اکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ دبع

فملس ےن ہک البہبش اہلل اعتیل یک وس رںیتمح ںیہ اؿ ںیم ےس رصػ اکی ر تم اینپ امتؾ ولخمؼ ںیم عمج رک دی ےہ اس یک فہج ےس امتؾ 

ہچب ےس رکیت ےہ افر ابیق امتؾ رںیتمح اہلل ےن اےنپ اپس ایقتم ےک دؿ ےئلیک رھک اکی دفرسے ےس ایپر تبحم رکےت ںیہ افر امں اےنپ 



 

 

 وھچڑی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ دبعاکلمل، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1175    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوَکیب، احنس بً سياٌ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ یِٕب َوأَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو َُکَ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ  ٌٕ ٔسَيا

َنَوأت َواِْلَِرَق ٔمائََة َرِحَنةٕ  َٙ الشَّ زَّ َوَجلَّ یَِوَو َخَل ًَ َٙ اهَّللُ  َه َخَل َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔ اهَّللٔ َػل َل ف ٌَ َح َٓ ی اِْلَِرٔق ٔمِيَضا َرِحَنّة  

ٌٔيَن  ّة َوتِٔش ٌَ َ تِٔش
ََّ يِرُ َوأَ ٕف َواللَّ ٌِ ًَلَی َب َضا  ـُ ٌِ ًَلَی َوَلٔسَصا َواِلَبَضائُٔه َب ُٕ اِلَوالَٔسةُ  ٔل ٌِ بَٔضا َت َٓ ٌَ إٔذَا کَا َٓ ٔ اِلَ٘ٔياَمٔة  ٔیَی یَِوو  إ

ٔ الزَِّحَنةٔ  َنَلَضا اهَّللُ بَٔضٔذظ ِٛ  َیِوُو اِلَ٘ٔياَمٔة أَ

اوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای سج دؿ اہلل اعتیل ےن آامسؿ زنیم وک دیپا ایک ایس دؿ وس رںیتمح دیپا ںیک افر زنیم ںیم اؿ وس روتمحں ںیم ےس اکی 

ایس یک فہج ےس امں اےنپ ہچب رپ ر تم رکیت ےہ افر رچدن اجونر اکی دفرسے رپ، افر اننونے روتمحں وک اس ےن ااھٹ راھک ر تم  یجیھ 

 ایقتم ےک دؿ کت بج ایقتم اک دؿ وہاگ وت اس دؿ اؿ روتمحں وک وپرا رکے اگ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل ، رضحت اوبدیعس ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1176    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 بً ابی طيبہ، ابوخالس احنز، ابً ًحَلٌ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، ابوبرک  :  راوی

 َ ثََيا أَبُو َخالٕٔس اِْل اََل َحسَّ َٗ ًُ أَبٔی َطِيَبَة  ٕ َوأَبُو برَِکٔ بِ ًٔ ىَُنيِر ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔی َحسَّ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ٌَ ًَِحََل  ًٔ ًِ ابِ ًَ ِحَنزُ 

َتَب صَُزیِ  َٛ  َٙ َٙ اِلَدِل ا َخَل زَّ َوَجلَّ َلنَّ ًَ ٌَّ اهَّلَل  ٔ َه إ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌَّ َرِحَنًٔي  َزَة  ٔ ٔشطٔ إ ِٔ ًَلَی َن  ٔ بَٔئسظ

ٔيي ـَ َُ لُٔب  ِِ  َت

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، رضح

 ایل ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای البہبش اہلل ذفاالجلؽ فاال رکاؾ ےن بج امتؾ ولخمؼ وک دیپا ایک وت اےنپ اہھت ےس اےنپ افرپ ہی ھکل

 ریمے بضغ رپ ریمی ر تم اغبل ےہ۔

 رکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1177    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًبسالنلک بً ابی طوارب، ابوًواىہ، ًبسالنلک بً ًنير، ابً ابی ليلٰی ، حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ



 

 

ِبُس الِ  ًَ ثََيا  ًََواىََة َحسَّ ثََيا أَبُو  َوارٔٔب َحسَّ ًٔ أَبٔی الظَّ ًَِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  ًِ ابِ ًَ  ٕ ًُ ًَُنيِر َنلٔٔک بِ

ا ٌَ اَل َیا ُم َ٘ َٓ ًَلَی حَٔنإر  َه َوأَىَا  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َمزَّ بٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ ًٔ َجَبٕل  ٔ بِ اذ ٌَ ًَلَی ُم ُّٙ اهَّللٔ  ذُ َصِل َتِسرٔی َما َح

ًَلَی  ٔ ٌَٔباز ُّٙ اِل ٔ َوَما َح ٌَٔباز ٔ  اِل وا ب ُٛ بُُسوُظ َوََل ُيِْشٔ ٌِ ٌِ َي ٔ أَ َباز ٌٔ ًَلَی اِل َّٙ اهَّللٔ  ٌَّ َح ٔ إ َٓ اَل  َٗ ًَِلُه  ُِٗلُت اهَّللُ َوَرُسولُُط أَ طٔ َطِيّئا اهَّللٔ 

بَُضِه  ذِّ ٌَ ٌِ ََل ُي لُوا َذلَٔک أَ ٌَ َٓ ًَلَی اهَّللٔ إَٔذا   ٔ ٌَٔباز ُّٙ اِل  َوَح

دبعاکلمل نب ریمع، انب ایب ٰیلیل ، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، اوبوعاہن، 

ہک ںیم اکی دگےھ رپ وسار ںیہک اج راہ اھت ہک آپ ریمے رقبی ےس زگرے۔ اراشد رفامای اعمذ )اہلل رپ وت وکیئ زیچ فابج ںیہن( نکیل 

 دنبفں رپ ایک قح ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ یہ وخب اجےنن رھپ یھب مت اجےتن وہ ہک دنبفں اک اہلل رپ افر اہلل اک اےنپ

فاےل ںیہ۔ آپ ےن اراشد رفامای اہلل اک قح اےنپ دنبفں رپ ہی ےہ ہک اس یک وخب ابعدت رکںی )اپچن فتق یک امنز ےک العفہ یلفن 

 ابعدت( افر یسک وک اس ےک اسھت رشکی ہن رکںی۔

 ایب وشارب، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، انب ایب ٰیلیل ، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاکلمل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1178    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ابزاہيه بً اًين، اسناًيل بً یحٌٰي طيبانی، ًبساهَّلل بً ًنز بً حٔؽ، ىآٍ، حرضت ابً ًنز رضي  :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٌٔيلُ  ثََيا إِٔسَن ًِيََن َحسَّ ًُ أَ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ  َحسَّ ًَ ٕؽ  ِٔ ًٔ َح ًٔ ًَُنَز بِ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ِيَبانٔیُّ  ًُ َیِحٌَي الظَّ بِ

َنزَّ  َٓ َُزََواتٔطٔ  ٔف  ٌِ َه فٔی َب ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسؤل اهَّللٔ َػل يَّا َم ُٛ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ  ٍٕ ٔ ًُ ىَآ الُوا ىَِح َ٘ َٓ ِوُو  َ٘ ًِ اِل اَل َم َ٘ َٓ ِووٕ  َ٘ بٔ

أَتَ الِ  َٓ ِت بٔطٔ  َّيُّورٔ َتَيحَّ ٍَ َوَصُخ الت َٔ َٓإَٔذا اِرَت ًْ َلَضا  َضا ابِ ٌَ ٌَ َواِمَزأَْة َتِحٔؼُب َتيُّوَرَصا َوَم ًََلِيطٔ ُنِشلُٔنو َّی اهَّللُ  ِت الئَّييَّ َػل



 

 

ِّی أَلَ  َبٔی أَىَِت َوأُم اَلِت بٔأ َٗ ِه  ٌَ اَل َن َٗ اَلِت أَىَِت َرُسوُل اهَّللٔ  َ٘ َٓ َه  اَلِت أََوَلِيَص اهَّللُ َوَسلَّ َٗ اَل بَلَی  َٗ ِيَص اهَّللُ بٔأَِرَحٔه الزَّاحٔنٔيَن 

 َ أ َٓ ٌَّ اِْلُوَّ ََل تُِلقٔی َوَلَسَصا فٔی اليَّارٔ  ٔ إ َٓ اَلِت  َٗ اَل بَلَی  َٗ ًِ اِْلُوِّ بَٔوَلٔسَصا  ٔ ٔم ٌَٔبازٔظ ًََلِيطٔ بٔأَِرَحَه بٔ َّی اهَّللُ  بَّ َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٛ

َه  ٔ إَٔلَّ اِلَنارَٔز اِلُنَتَنزَِّز ا َوَسلَّ ًِ ًَٔبازٔظ ُب ٔم ذِّ ٌَ ٌَّ اهَّلَل ََل يُ ٔ اَل إ َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُط إَٔلِيَضا  َٓ ٌِ َیِبکٔی ثُهَّ َر ًَلَی اهَّللٔ َوأَبَی أَ لَّٔذی یََتَنزَّزُ 

وَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ  ُ٘  َي

ین، دبعاہلل نب رمع نب صفح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی اشہؾ نب امعر، اربامیہ نب انیع، اامسلیع نب ٰییحی ابیش

ےہ ہک مہ اکی اہجد ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک آپ اک زگر ھچک ولوگں ےک اپس ےس وہا۔ آپ ےن اؿ 

اکی وعرت آگ ےس اانپ ونتر رفنش رک ریہ ؟یھ بج ونتر  ےس وپاھچ ہک مت وکؿ ولگ وہ؟ اوہنں ےن اہک مہ املسمؿ ںیہ۔ اؿ ںیم ےس

ےس دوھاں الکن وت اس ےن اےنپ ےٹیب وک ےھچیپ )دلیکھ( دای افر رھپ یبن رکمی ےک اپس آرک وپےنھچ یگل آپ اہلل ےک روسؽ ںیہ؟ آپ ےن اہک 

ولں ےس زایدہ ےہ؟ آپ ےن اراشد رفامای اہں اس ےن اہک ریمے فادلنی آپ رپ رقابؿ ےھجم ہی ئاتےیئ ہک اہلل اک رمح بس رمح رکےن فا

ےب کش۔ فہ وبیل ایک اہلل اک رمح اےنپ دنبفں رپ اکی امں ےس یھب زایدہ ےہ وج فہ اےنپ ہچب رپ رکیت ےہ؟ آپ ےن رفامای ےب کش رھپ اس 

رھپ رس ااھٹ رک اس یک ےن اہک ہچب انتج رمیض رشاریت افر انرفامؿ وہ امں اےس آگ ںیم ںیہن کنیھپ یتکس۔ آپ رس اکھج رک رفےت رےہ 

رطػ دھکی رک ےنہک ےگل۔ اہلل اےنپ دنبفں وک یھبک ذعاب ہن دے رگم ہک وج رسشک وہں افر اہلل وک اکی امےنن ےس رکنم وہں افر دنبفں 

 اک قح اہلل رپ ہی ےہ ہک فہ اںیہن شخب دے۔

 رمع نب صفح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب امعر، اربامیہ نب انیع، اامسلیع نب ٰییحی ابیشین، دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1179    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًباض بً وليس زمظقی، ًنزو بً ہاطه، ابً لہيٌہ، ًبس ربہ بً سٌيس، سٌيس م٘بری، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی



 

 

 تٌایٰی ًيہ

ِبٔس  ًَ  ًِ ًَ َة  ٌَ ًُ َلضٔي ثََيا ابِ ًُ َصأطٕه َحسَّ ًَِنزُو بِ ثََيا  َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ اِلَولٔيسٔ السِّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ٌٔيسٕ َحسَّ ًٔ َس ٌٔيٕس  َربِّطٔ بِ ًِ َس ًَ

َلِيطٔ َوَسلََّه ََل یَِسُخُل اليَّاَر إَٔلَّ  ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ بُرٔیِّ  ِ٘ ًِ اِلَن  َطقٔیٌّ ٗٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ َوَم

ًَٕة َوَلِه یَتِرُِک لَ  َنِل ِهَّلِل بَٔلا ٌِ ًِ َلِه َي اَل َم َٗ قٔیُّ  ٔؼَيّة الظَّ ٌِ  ُط َم

ابعس نب فدیل دیقشم، رمعف نب اہمش، انب ہعیہل، دبع رہب نب دیعس، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وساےئ یقش ےک منہ ںیم وکیئ ںیہن اجاگیئ۔ ولوگں ےن رعض ایک اے روسؽ اہلل! 

  وکؿ؟ رفامای ااسی دنبہ سج ےن یھبک اہلل یک دنبیگ ہن یک وہ افر یھبک وکیئ یکین اک اکؾ ہن ایک وہ افر انگہ یھبک وکیئ وھچڑاہن وہ۔یقش

 ابعس نب فدیل دیقشم، رمعف نب اہمش، انب ہعیہل، دبع رہب نب دیعس، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1180    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، زیس بً حباب، سہيل بً ًبساهَّلل ثابت بيانی، ح :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ أَُخو حَ   ًُ ثََيا ُسَضِيُل بِ ًُ اِلُحَبأب َحسَّ ثََيا َزیُِس بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ثََيا ثَابْٔت اِلبَُيانٔیُّ َحسَّ َلعٔیِّ َحسَّ ُ٘ زِوٕ اِل

 َّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ اَل ًَ َٗ اَل  َ٘ َٓ ةٔ  رٔفَ ِِ َوی َوأَصُِل اِلَن ِ٘ َیَة صَُو أَصُِل التَّ ِْ ٔ ا أَ أَِو َتََل صَٔذظ ًََلِيطٔ َوَسلََّه َْقَ ی اهَّللُ 

َل َمعٔی إَٔلّضا ٌَ ٌِ َیِح ًِ اتََّقی أَ َن َٓ  ُ ََ ِل َمعٔی إَٔلْط آ ٌَ ََل یُِح َٓ ٌِ أُتََّقی  َّ َوَجلَّ أَىَا أَصِْل أَ ًَز َ  اهَّللُ  ََ اَل أَبُو آ َٗ ٌِ أَُرِٔفَ َلطُ  َ أَىَا أَصِْل أ َٓ

ًُ أَبٔی حَ  ثََيا ُسَضِيُل بِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ثََيا صُِسبَُة بِ ًُ َنرِصٕ َحسَّ ثََياُظ إٔبَِزاصٔيُه بِ ٌُ َحسَّ ا لَّ َ٘ ًٔ اِل ٌَّ اِلَحَش ًِ أَىَٕص أَ ًَ ًِ ثَابٕٔت  ًَ  ٕ زِو

َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َلِيطٔ  َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  ٔ ة رٔفَ ِِ َوی َوأَصُِل اِلَن ِ٘ َیٔة صَُو أَصُِل التَّ ِْ ٔ ا اَل فٔی صَٔذظ َٗ



 

 

 ٔ َک ب ٌِ يُِْشٔ ًِ اتََّقی أَ َک بٔی َُيِرٔی َوأَىَا أَصِْل لَٔن ََل ُيِْشَ َٓ ٌِ أُتََّقی  َ ُِه أَىَا أَصِْل أ اَل َربُّٜ َٗ َه  ٌِ أَُِ َوَسلَّ  رٔفَ َلطُ ی أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، لیہس نب دبعاہلل اثتب انبین، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ِة( رھپ اراشد رفامای ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ 
َ
ِر 
ْف
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ُل ا
ْه َ
ںیم اس اقلب وہں  ہکاہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی وسرة ڑپیھ )ُه َ أ

ہک اس ابت ےس وچب ہک ریمے اسھت یسک وک رشکی رکف افر رھپ وج ریمے اسھت یسک وک رشکی ہن رکے وت ںیم اس القئ وہں ہک اس وک 

 اجنت دے دفں۔ )منہ ےس(۔ رتہمج ہنیعب زگر اکچ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، لیہس نب دبعاہلل اثتب انبین، رضحت اسن ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 رفز ایقتم ر تم ایہل یک ادیم۔

     1181    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ليث، ًامز بً یحٌٰي ابی ًبسالزحنً جبلی، حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌایٰی  محنس بً یحٌٰي ، ابً ابی مزیه، :  راوی

 ًيہ

ًِ أَ  ًَ ًُ یَِحٌَي  ًَأمزُ بِ ثَىٔي  ثََيا اللَِّيُث َحسَّ ًُ أَبٔی َمزَِیَه َحسَّ ثََيا ابِ ًُ َیِحٌَي َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ اِلُحبُلٔیِّ  ًَِبٔس الزَِّحَن بٔی 

ُت  ٌِ ًٔي یَ  َسنٔ ًِ أُمَّ َلِيطٔ َوَسلََّه ُيَؼاُح بَٔزُجٕل ٔم ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ًَِنزٕو َي  ًَ ًَلَی ُرُؤٔض ًَِبَس اهَّللٔ بِ ِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ 

ٌَ ٔسحَٔلًّ کُلُّ ٔسحٓٔلٕ َمسَّ اِلَبرَصٔ ثُهَّ يَ  و ٌُ ْة َوتِٔش ٌَ َٓيُِيَْشُ َلُط تِٔش  ٔٙ ٔ وُل اِلَدََلئ ُ٘ َي َٓ ًِ َصَذا َطِيّئا  َّ َوَجلَّ َصِل تُِيرٔکُ ٔم ًَز وُل اهَّللُ  ُ٘

 َٓ ُيَضاُب الزَُّجُل  َٓ ًِ َذلَٔک َحَشَيْة  ًَ وُل أََلَک  ُ٘ ٌَ ثُهَّ َي تََبًٔي اِلَحآُٔوو َٛ وُل أََهَلَنِتَک  ُ٘ َي َٓ ٌَّ َلَک ََل یَا َربِّ  ٔ وُل بَلَی إ ُ٘ َي َٓ وُل ََل  ُ٘ َي

ٌَّ ُمَحنَّ ًِٔيَسىَا َحَشَيإت َو  ٌِ ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوأَ ْة ٓٔيَضا أَِطَضُس أَ َٗ ُد َلطُ بَٔلا َُٓتُِخَ َلِيَک اِلَيِوَو  ًَ َّطُ ََل ُهِلَه  اَل إٔى َٗ ًَِبُسُظ َوَرُسولُُط  ّسا 

ََّک ََل تُِولَ  وُل إٔى ُ٘ َي َٓ ٔت  حَٔلَّ ٔ الشِّ ٍَ صَٔذظ ُة َم َٗ ٔ اِلبَٔلا وُل یَا َربِّ َما َصٔذظ ُ٘ َي ٕة َٓ َّٔ ٔ ُة فٔی ٛ َٗ ٕة َواِلبَٔلا َّٔ ٔ ُت فٔی ٛ حَٔلَّ ٍُ الشِّ ُتوَؿ َٓ ُه 



 

 

ولُ  ُ٘ ُة َوأَصُِل ٔمرِصَ َي ٌَ ِٗ ُة الزُّ َٗ ًُ یَِحٌَي اِلبَٔلا ُس بِ اَل ُمَحنَّ َٗ ُة  َٗ َلِت اِلبَٔلا ُ٘ ُت َوَث حَٔلَّ َلاَطِت الشِّ ّة َٓ َٗ ٔة بَٔلا ٌَ ِٗ ٌَ لرٔلُّ  و

 نب ٰییحی ایب دبعارلنمح یلبج، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک دمحم نب ٰییحی ، انب ایب رممی، ثیل، اعرم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفز ایقتم ریمی اتم ںیم ےس اکی صخش وک اکپرا اجےئ اگ افر اس شیکھت اننونے 

رتف ا ان سبا وہاگ ہک اہجں کت اگنہ اجےکس۔ اہلل وپےھچ اگ وت اؿ ںیم ےس یسک )لمع( درتف )اامعؽ انومں ےک( رھک دےیئ اجںیئ ےگ افر رہ د

اک ااکنری ےہ؟ فہ رعض رکے اگ ںیہن اے آاق رھپ اہلل رفامےئ اگ ریمے اکوبتں )رفوتشں( ےن ھجت رپ وکیئ ملظ ایک؟ رھپ اہلل رفاماگیئ 

 رک ےہک اگ ںیہن ریمے آاق ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ۔ اہلل ذفاالجلؽ ااھچےھجت وکیئ ارتعاض ےہ ای ریتے اپس وکیئ یکین ےہ ؟ فہ مہس

فاال رکاؾ رفامےئ اگ آج ےک دؿ ھجت رپ وکیئ زایدیت ںیہن وہیگ ریتی تہب یس ایکینں امہرے اپس وموجد ںیہ۔ رھپ اکی اکذغ اکنال اجےئ 
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ص
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 اھکل وہاگ فہ دنبہ رعض رکے اگ ریمے اےنت اسرے اامعؽ انومں ےک اگ اس ںیم أ

ُ
وُسلُة َ
ر
َ
ـُ ف
ُ
 ْ
َع 

آےگ ہی اکی اکذغ ریمے ایک اکؾ آےئ اگ؟ رپفرداگر رفامےئ اگ آج ھجت رپ وکیئ ملظ ہن وہاگ۔ رھپ اکی ڑلپے ںیم بس دافرت )اےکس 

دافرت اھٹ اجںیئ ےگ فہ اکی اکذغ فاال ڑلپا کھج اجےئ اگ۔ دمحم نب  اگ فہ بس ۓاامعؽ انےم( افر اکی ڑلپے ںیم اس اک فہ اکذغ راھک اج

ً وک رہعق )طخ( ےتہک ںیہ۔

 

ألَة َ ِ
ُ آای ےہ الص ںیم رصمفاےل ب 

 

األَة َ
ع
ِ
 ییحی ےن اہک ہک دحثی ںیم ظفل الْن 

 ف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ٰییحی ، انب ایب رممی، ثیل، اعرم نب ٰییحی ایب دبعارلنمح یلبج، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحض اک ذرک۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1182    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  زَکیا، ًليہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً بْش :  راوی

 ًِ ًَ ُة  ٔليَّ ًَ ثََيا  یَّا َحسَّ ثََيا َزََکٔ ًُ بِْٔشٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ ٌَّ الئَّييَّ َػل ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ أَ أَبٔی َس



 

 

َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ ٔ اهَّللُ  ٔ َوإ ًََسزُ اليُّحُوو ٔسٔض أَبَِيَف ٔمِثَل اللَّبَٔن آىَٔيُتطُ  ِ٘ َبةٔ َوبَِئت اِلَن ٌِ َٜ ٌَّ یٔی َحِوّؿا َما بَيَِن اِل ٔ اَل إ ثَرُ َٗ ِٛ َ ِّی َْل ن

ا َیِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ  ٌّ  اِْلَىِبَٔيأئ َتَب

اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب زرکای،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل

فملس ےن اراشد رفامای ریما اکی وحض )وحض وکرث( اس اک افہلص تیب ادقملس ےس رکیل ہبعک کت ےہ۔ اپین اس اک دیفس ےہ دفدھ یک 

تم ےک ولگ وج ریمے رطح ےک اس ےک ربنت ںیم افر ایکن دعتاد اےسی ےہ ےسیج آامسونں رپ اتسرے وہں افر اس رپ ریمی ا

 اتدعبار ںیہ۔ دفرسے ربمغیپفں یک وقؾ ےس زایدہ وہں ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب زرکای،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1183    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ًثناٌ بً ابی طيبہ، ًلی بً مشہز، ابی مالک سٌسبً كارٚ، ربعی، حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ ُمِش  ًَلٔیُّ بِ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َحسَّ َٗ اَل  َٗ َة  َٔ ًِ حَُذِي ًَ ًِ رٔبِعٓٔیٕ  ًَ  ٕٚ ًٔ كَارٔ ٔس بِ ٌِ ًِ أَبٔی َمالٕٔک َس ًَ  ٕ ضٔز

ٔسي بَٔيسٔ  ِٔ ٌَ َوالَّٔذی َن َس ًَ ٔیَی  ًِ أَیَِلَة إ ُس ٔم ٌَ ٌَّ َحِوضٔي َْلَبِ ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًََسزٔ اليُّحُ َرُسوُل اهَّللٔ َػل  ًِ ثَرُ ٔم ِٛ ىَٔيُتطُ أَ َْ وؤ ظٔ 

ِيطُ الزَِّجا ًَ ِّی َْلَذُوزُ  ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َشٔل َوالَّٔذی َن ٌَ ًِ اِل ًِ اللَّبَٔن َوأَِحلَی ٔم َنا یَُذوزُ الزَُّجُل اِْلٔبَٔل َوَلُضَو أََطسُّ بََياّؿا ٔم َٛ َل 

 ٌَ ِه َتزٔزُو ٌَ اَل َن َٗ َُٓيا  ٔ ز ٌِ ًِ َحِؤؿطٔ ٗٔيَل یَا َرُسوَل اهَّللٔ أََت ًَ زٔیَبَة  َِ ِه اِل ُٛ ٔ َُيِر ٔ اِلُوُؿؤئ َلِيَشِت ْٔلََحٕس  ًِ أَثَز لٔيَن ٔم ا ُمَححَّ  ًَلَیَّ َُغًّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ایب امکل دعسنب اطرؼ، ریعب، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ریما وحض ااسی سبا 

  ع افر رصم ےک درایمؿ 

 

 
اکی اہپڑ ےہ ہکم افر دمہن ےک درایمؿ( افر مسق ایکس سج ےک اہھت ےہ ےسیج اہلی ےس )فہ اکی اقمؾ ےہ ی

ںیم ریمی اجؿ ےہ اےکس ربنت امشر ںیم اترفں ےس زایدہ ںیہ افر اس اک اپین دفدھ ےس دیفس ےہ افر دہش ےس اھٹیم ےہ مسق ےہ ایکس سج 



 

 

افوٹنں وک اےنپ وحض ےس اہکن د۔ات ےہ ولوگں  ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم افر ولوگں وک اس رپ ےس اہکن دفں اگ ےسیج وکیئ ریغ

ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک آپ مہ ولوگں وک )ینعی اتم فاولں وک( اچہپؿ ںیل ےگ آپ ےن رفامای اہمترے ہنم افر اہھت دیفس وہں 

 ےگ فوض ےک اشنؿ ےس افر ہی اشنؿ افر یسک اتم ےئلیک ہن وہاگ۔

 ایب امکل دعسنب اطرؼ، ریعب، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1184    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

بً خالس زمظقی، مزواٌ بً محنس، محنس بً مہاجز، ًباض بً ساله زمظقی حرضت ابوسَلو حبشي رضي  محنوز :  راوی

 اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ٕ َحسَّ  ًُ ُمَضأجز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ َخالٕٔس السِّ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ٔ َحسَّ ًُ َسال بَّاُض بِ ٌَ ٕه ثَىٔي اِل

 َ ل ًَ أََتِيُتُط  َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ًَِبسٔ اِل  ًُ ٔیَیَّ ًَُنزُ بِ َث إ ٌَ اَل َب َٗ وٕ اِلَحَبٔشيِّ  ًِ أَبٔی َسَلَّ ًَ ئُِت  َمِظقٔیُّ ىُبِّ ِس السِّ َ٘ اَل َل َٗ َلِيطٔ  ًَ ٔسِمُت  َٗ ا  َلنَّ َٓ ی بَزٔیٕس 

اَل أََجِل َواهَّللٔ  َٗ بَٔک  َٛ ٕ فٔی َمزِ و َلِيَک یَا أَبَا َسَلَّ ًَ َيا  ِ٘ َ٘ ًِ َط ٜٔ َلِيَک َوَل ًَ َة  َّ٘ اَل َواهَّللٔ َما أََرِزُت اِلَنَظ َٗ َیا أَٔميَر اِلُنِؤٔمئيَن 

َه فٔی اِلَحوِ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌَ َمِویَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ًِ ثَِوبَا ًَ ُث بٔطٔ  ََّک تَُحسِّ ىٔي أَى َِ ٌِ ُتَظآَٔضىٔي بٔطٔ َحٔسیْث بََل أَِحبَِبُت أَ َٓ ٔق 

اَل  َّی اهَّللُ  َٗ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َه أَ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٌُ َمِویَی َرُسؤل اهَّللٔ َػل ثَىٔي ثَِوبَا ِلُت َحسَّ ُ٘ ٌَّ َحِوضٔي َما َٓ ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ

َشٔل أَ  ٌَ ًِ اِل ًِ اللَّبَٔن َوأَِحلَی ٔم ٔیَی أَیَِلَة أََطسُّ بََياّؿا ٔم ٌَ إ َس ًَ بَّة َلِه بَيَِن  َب ٔمِيُط َشِ ًِ َشٔ َنأئ َم ٔ الشَّ ٔ ىُحُوو َسز ٌَ َٛ کَاؤیبُُط 

ُث ُرُؤّسا  ٌِ ىُِص ثَٔيابّا َوالظُّ ًَ السُّ اُئ اِلُنَضأجزٔی َُْٓقَ ًَلَیَّ  ًِ َیزٔزُُظ  ُل َم َسَصا أَبَّسا َوأَوَّ ٌِ ِ َب َنأت َیِوَنأ ٌَّ ٌَ اِلُنَي ُٜٔحو ًَ ََل یَِي الَّٔذی

َتُح لَ  ِٔ ُٓتَٔحِت َوََل ُي َنأت َو ٌَّ َِٜحُت اِلُنَي َ ِس ى َٗ ٜٔىِّي  اَل َل َٗ لَِّت لِٔحَيُتُط ثُهَّ  ـَ َّي اِخ َبکَی ًَُنزُ َحً َٓ اَل  َٗ َسزُ  َسزُ ََل َجَزَو ُضِه الشُّ  یٔی الشُّ

 ٌَ َّي َيِظ ًُ َرأِٔسي َحً ٔشَذ َوََل أَِزصُ َّي َیتَّ ًَلَی َجَشٔسی َحً ِّی ََل أَُِٔشُل ثَِوبٔی الَّٔذی   َث أَن



 

 

ومحمد نب اخدل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، دمحم نب اہمرج، ابعس نب اسمل دیقشم رضحت اوبالسؾ یشبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک 

،ہفیل رمع نب دبعازعلسی ےھجم اےنپ اپس آےن اک اغیپؾ اجیھب۔ ںیم ےن رہ وچیک رپ اتزہ دؾ وھگڑا )ےل رک دلج اجےن یک تین ےس( اؿ ےک 

۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن ےھجت افر ریتی وساری وک فیلکت دی رگم اکی دحثی ےننس ےک ےئل۔ ںیم ےن اہک ےب کش اپس اچنہپ

اریماوملنینم اوہنں )،ہفیل( ےن اہک ںیم ےن انس ےہ ہک وت وحض وکرث ےک قلعتم ایبؿ رکات ےہ وثابؿ ےس۔ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وہں ہک اس دحثی وک ریتے ہنم ےس ونسں۔ ںیم ےن اہک ھجم ےس وثابؿ ےن ایبؿ ایک وج روسؽ  فآہل فملس ےک ومیل ےھت وت ںیم ہی اچاتہ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومیل ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ریما وحض ا ان سبا ےہ ےسیج دعؿ ےس

دہش ےس زایدہ ےہ۔ افر اےکس ربنت اےنت ےب امشر ںیہ ےسیج آامسونں رپ اتسرے وج اہلی کت اس اک اپین دفدھ ےس زایدہ دیفس افر ریشںی 

ااسنؿ اس ںیم ےس اکی وھگٹن یھب ےل اگ اےس رھپ یھبک ایپس ہن ےگل یگ افر بس ےس ےلہپ اہمرجنی افر ےلیم ےلیچک ڑپکفں فاےل وج 

اؿ ےک ےئل درفازے ںیہن وھکےل اجےت۔ اوبالسؾ ایبؿ  رسفں ےس رپاشیؿ ےتگل ںیہ وج یھبک دمعہ وعروتں ےس اکنح ںیہن رک ےتک افر

رکےت ںیہ دحثی نس رک دبع ازعلسی تہب رفےئ ہک اؿ یک داڑیھ رت وہیئگ۔ رھپ ےنہک ےگل ںیم ےن وت وخب ےس وخوصبرت وعرت ےس 

ںیم یھگنک رکفں  اکنح یھب ایک افر ریمے درفازے یھب ےلھک ںیہ۔ ںیم اب اس رطح رکفں اگ ہک یھبک ڑپکے ہن دبتلی رکفں ہن رس

 اہیں کت ہک رپاشیؿ وگلں۔

 ومحمد نب اخدل دیقشم، رمفاؿ نب دمحم، دمحم نب اہمرج، ابعس نب اسمل دیقشم رضحت اوبالسؾ یشبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ زدہ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1185    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی، ہظاو، ٗتازہ، حرضت اىص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل َرُس  َٗ اَل  َٗ ًِ أَىَٕص  ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ثََيا صَٔظاْو  ثََيا أَبٔی َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ َه َما بَيَِن َحسَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  وُل اهَّللٔ َػل

 ٌَ َنا بَيَِن اِلَنٔسیَيةٔ َوًَُنا َٛ اَئ َواِلَنٔسیَيةٔ أَِو  ٌَ َنا بَيَِن َػِي َٛ  ىَاحَٔيًَِي َحِوضٔي 



 

 

رفامای ریمے وحض ےک رصن نب یلع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 دفونں انکرفں ںیم ا انافہلص ےہ انتج اعنصء افر دمہن ںیم ےہ ای ےسیج دمہن افر امعؿ ںیم ےہ۔

 رصن نب یلع، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1186    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 حنيس بً مشٌسہ، خَلز بً حارث، سٌيس بً ابی رعوبہ، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًُ ثََيا َخالُٔس بِ َسَة َحسَّ ٌَ ًُ َمِش ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ َمالٕٔک  َحسَّ اَل أَىَُص بِ َٗ اَل  َٗ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ وبََة  ًُ أَبٔی رَعُ ٌٔيُس بِ ثََيا َس اِلَحارٔٔث َحسَّ

نَ  ٔ ىُُحوؤ الشَّ َسز ٌَ َٛ ٔة  َـّ ٔٔ َصٔب َواِل ُٙ الذَّ َه یَُزی ٓٔيطٔ أَبَارٔی ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل ىَٔييُّ اهَّللٔ َػل  ائٔ َٗ

ث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وحض وکرث رپ دیمح نب دعسمہ، الخد نب احر

 وسےن افر اچدنی ےئلیک ےب امشر وکزے )ربنت( ںیہ نج اک امشر آامسؿ ےک اترفں ںیم ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدیمح نب دعسمہ، الخد نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 وحض اک ذرک۔

     1187    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ً، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً بظار، محنسبً جٌرف، طٌبہ، ًَلء بً ًبسالزحن :  راوی

ًَِبٔس الزَّحِ   ًٔ ََلٔئ بِ ٌَ ًِ اِل ًَ َبُة  ٌِ ثََيا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ًُ َج ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ  ًٔ َن

 َّ ًََلِيطٔ َوَسلََّه أَى َّی اهَّللُ  ٌِ َطاالئَّييِّ َػل ٔ َّا إ ِووٕ ُمِؤٔمئيَن َوإٔى َٗ َلِيُِٜه َزاَر  ًَ ََلُو  اَل الشَّ َ٘ َٓ بََرةٔ  ِ٘ ًَلَی اِلَن َه  َشلَّ َٓ بََرَة  ِ٘ َئ اهَّللُ ُط أَتَی اِلَن

الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ أََولَ  َٗ ِس َرأَیَِيا إِٔخَواىََيا  َٗ َّا  اَل َلَوزِٔزىَا أَى َٗ ٌَ ثُهَّ  و ُ٘ ٔ ایَی بُِٜٔه ََلح ٌَ اَل أْمُتَْن أَِػَحابٔی َوإِٔخَوانٔی َت َٗ ِشَيا إِٔخَواىََک 

 ِ ًِ َلِه َیأ ُٖ َم ٔ ز ٌِ َٕ َت ِي َٛ الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ  َٗ ًَلَی اِلَحِؤق  كُُِٜه  َ ََ ٔسی َوأَىَا  ٌِ ًِ َب ٌَ ٔم ًَ َیأِتُو اَل أََرأَیُِتِه الَّٔذی َٗ تَٔک  ًِ أُمَّ ٔت ٔم

ٌَّ َرُجَّل َلُط َخِيْل َُغٌّ  ٌَ یَِوَو  َلِو أَ َُّضِه َیأِتُو إٔى َٓ اَل  َٗ الُوا بَلَی  َٗ َُٓضا  ٔ ز ٌِ ًِ َي َلْة بَيَِن َهِضَزانَِی َخِيٕل زُصِٕه بُِضٕه أََلِه َیُٜ  اِلَ٘ٔياَمٔة ُمَححَّ

ٌَّ رَٔجاْل  اَل َلُيَذاَز َٗ ًَلَی اِلَحِؤق ثُهَّ  كُُِٜه  َ ََ اَل أَىَا  َٗ ٔ اِلُوُؿؤئ  ًِ أَثَز لٔيَن ٔم ا ُمَححَّ الُّ  َُغًّ َـّ ٌٔيرُ ال َنا یَُذازُ اِلَب َٛ ًِ َحِوضٔي  ًَ

 َٓ ابٔضِٔه  َ٘ ًِ ًَلَی أَ  ٌَ و ٌُ َسَک َوَلِه َیزَالُوا َیزِٔج ٌِ لُوا َب ِس بَسَّ َٗ َُّضِه  اُل إٔى َ٘ ُي َٓ وا  أُىَازٔیضِٔه أَََل َصلُنُّ آَ ّ٘ ا ُسِح ّ٘ ُٗوُل أَََل ُسِح َ  أ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب اشبر، دمحمنب رفعج، ہبعش، العء نب دبعارلنمح،
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ْؿ  َ

ای ہک ریمی وخاشہ ےہ ہک اکش ںیم اےنپ اھبویئں وک د۔ںوھں وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل رھپ اراشد رفام

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ آپ ےک اھبیئ ںیہن ںیہ؟ وتروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک مت ولگ ریمے ااحصب

 وج ولگ دیپا وہں ےگ ریمے اھبیئ وہں ےگ افر ںیم اہمترا ک ش  ہمی وہں وحض وکرث رپ۔ ااحصب ریض اہلل وہ ریمی فافت ےک دعب

اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل نج ولوگں وک آپ ےن داھکی ںیہن آپ اںیہن ےسیک اچہپںین ےگ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وھگڑے دیفس اشیپین افر دیفس اہھت اپؤں فاےل وہں افر فہ اخصل یکشم ایسہ وھگڑفں ںیم  فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی صخش ےک اپس

 لم اجںیئ وت ایک فہ اےس ںیہن اچہپےن اگ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ےب کش اچہپؿ ےل اگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اشیپین افر دیفس اہھت اپؤں فاےل وہ رک آںیئ ےگ فوض ویکہج ےس آپ فملس ےن اراشد رفامای ریمی اتم ےک ولگ ایقتم ےک دؿ دیفس

اشد ےن رفامای ںیم اہمترا ک ش  ہمی وہں اگ )ینعی ںیم فاہں وحض وکرث رپ اہمترا اابقتسؽ رکفں اگ افر ںیم یہ ںیہمت اپین الپؤں اگ( رھپ ار

افٹن یک رطح فاہں ےس اہکن دای اجاگیئ( افر ںیم اںیہن اینپ رفامای دنچ ولگ )ریمی اتم ںیم ےس اےسی وہں ےگ ںیہنج وھبےل ےکٹھب 

رطػ البؤں اگ افر ھجم ےس اہک اجاگیئ ہی فہ ولگ ںیہ وہنجں ےن اہمترے دعب اہمترے دنی وک دبؽ دای اھت افر ہشیمہ دنی ےس ازیویں رپ 

 رحنمػ وہےت رےہ رھپ ںیم وہکں اگ دفر وہ اجؤ۔



 

 

 ہبعش، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، دمحمنب رفعج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افشتع اک ذرک۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1188    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، اًنع، ابوػالح حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ اهَّللُ َزَة 

َوتٔی ًِ ِّی اِختََبأُِت َز ٔن ًَِوَتطُ َوإ حََّل کُلُّ ىَٔيٓيٕ َز ٌَ َت َٓ ًَِوْة ُمِشَتَحابَْة  َلِيطٔ َوَسلََّه لٔکُلِّ ىَٔيٓيٕ َز ًِ َماَت  ًَ َٓهَٔی ىَائَٔلْة َم ًٔي  ًَّة ْٔلُمَّ ا َٔ َط

ُک بٔاهَّللٔ َطِيّئا  ٔمِيُضِه ََل ُيِْشٔ

، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن اراشد رفامای رہ یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع

یک اکی داع وہیت ےہ وج رضفر وبقؽ وہیت ےہ )اینپ اتم ےئلیک( وت رہ یبن ےن اینپ داع دلجی رک ےک داین ںیم یہ وپری رکیل نکیل ںیم ےن 

  اتم یک ششخب ےئلیک وت ریمی داع رہ اس صخش ےئلیک وہیگ سج ےن رشک ہن ایک وہاگ۔آرخت ےئلیک اینپ داع وک ک اپ راھک ےہ اینپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔



 

 

     1189    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محاہس بً موسٰي، ابواسحٙ ہزوی، ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حاته، ہظيه، ًلی زیس بً جسًاٌ، ابی نرضہ، حرضت  :  راوی

 ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًُ ُموَس  ثََيا ُمَحاصُٔس بِ ًَلٔیُّ َحسَّ ثََيا صَُظِيْه أَىَِبأَىَا  اََل َحسَّ َٗ ًٔ َحاتٕٔه  ًَِبسٔ اهَّللٔ بِ  ًُ َٙ اِلَضَزؤیُّ إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ ي َوأَبُو إِٔسَح ًُ َزیِٔس بِ بِ

َه أَ  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ  ٌَ ا ًَ ُل ُجِس ُِخَ َوأَىَا أَوَّ َٓ ىَا َسيُِّس َوَلٔس آَزَو َوََل 

 ٔ َُِٓخَ َول ٍٕ َوََل  َّٔ ُل ُمَظ ٍٕ َوأَوَّ ٔ ُل َطآ ُِخَ َوأَىَا أَوَّ َٓ ًَِيطُ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ َوََل  ُّٙ اِْلَِرُق  ًِ َتِيَظ َواُئ اِلَحِنسٔ بَٔئسی یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ َم

ُِخَ  َٓ  َوََل 

ااحسؼ رہفی، اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت، میشہ، یلع زدی نب دجاعؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجمدہ نب ومیس، اوب 

ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت آدؾ یک افالد اک رسدار وہں افر ےھجم اس رپ وکیئ رغفر 

تمعن ےہ( افر رفز ایقتم زنیم بس ےس ےلہپ ریمے ےئل ےٹھپ یگ )ںیم ربق ےس ابرہ ولکنں اگ( ںیم  ںیہن ےہ )ہی وت اہلل اکلضف افر

رغفر ےس ںیہن اتہک افر ںیم بس ےس ےلہپ افشتع رکفں اگ افر ریمی افشتع بس ےس ےلہپ وظنمر وہیگ اس رپ ےھجم ھچک رغفر ںیہن 

  دمح )اہلل یک رعتفی( اک ڈنھجا ریمے اہھت ںیم وہاگ۔ےہ افر ںیم ہی یھب وکیئ رغفر ےس ںیہن اتہک ہک رفز ایقتم ںیم

اجمدہ نب ومٰیس، اوبا،قح رہفی، اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت، میشہ، یلع زدی نب دجاعؿ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1190    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 نرص بً ًلی، اسحٙ بً ابزاہيه بً حبيب، بْش بً مٔـل، سٌيس بً یزیس، حرضت ابوسٌيس :  راوی

 ٔ ًُ إٔبَِزاص ُٙ بِ ًَلٓٔیٕ َوإِٔسَح  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ َة َحسَّ ًِ أَبٔی َنرِضَ ًَ ًُ یَزٔیَس  ٌٔيُس بِ ثََيا َس ٔل َحسَّ َـّ َٔ ًُ اِلُن ثََيا بِْٔشُ بِ اََل َحسَّ َٗ ًٔ َحبٔيٕب  يَه بِ

ًَ صُِه أَصِلُ  ا أَصُِل اليَّارٔ الَّٔذی َه أَمَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ٌٔيٕس  ًِ أَبٔی َس ًَ ٌَ َََٓل یَُنوتُو ٌَ  َضا  ٓٔيَضا َوََل َیِحَيِو

 ُ َِٓحّنا أ َّي إَٔذا کَاىُوا  أََماَتِتُضِه إَٔماَتّة َحً َٓ ًِ ىَاْض أََػابَِتُضِه ىَاْر بُٔذىُوبٔضِٔه أَِو بَٔدَلایَاصُِه  ٜٔ َٓحٔيَئ بٔضِٔه َوَل ًَةٔ  ا َٔ ٌَ َلُضِه فٔی الظَّ ٔ ذ

 ٔ ٘ َٓ ًَلَی أَىَِضارٔ اِلَحيَّةٔ  وا  بُثُّ َٓ ِئل َؿَبائَٔز َؿَبائَٔز  ٌُ فٔی َحنٔئل الشَّ ٌَ ىََباَت اِلحٔبَّٔة َتُٜو َيِيبُُتو َٓ ًََلِيضِٔه  وا  ـُ يَل یَا أَصَِل اِلَحئَّة أَٓٔي

ٌَ فٔی اِلَبازٔیَةٔ  ِس کَا َٗ ًََلِيطٔ َوَسلََّه  َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ أ َٛ ِوؤ  َ٘ ًِ اِل اَل َرُجْل ٔم َ٘ َٓ اَل  َٗ 

امیہ نب بیبح، رشب نب لضفم، دیعس نب سیدی، رضحت اوبدیعس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رصن نب یلع، ااحسؼ نب ارب

ن ےگ )ےب آراؾ رںیہ ےگ( نکیل ھچک 
 
ن

ے

 ت
ن ح 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای منہ ےک ولگ وج منہ ںیم رںیہ ےگ فہ ہن اس ںیم رمںی ےگ ہن 

ویکہج ےس اؿ وک ڑکجے یگ افر اؿ وک متخ رک ڈاےل یگ اہیں کت ہک فہ وکہلئ ولگ اےسی وہں ےگ ہک آگ اؿ ےک انگوہں افر اطخؤں 

یک رطح وہ اجںیئ ےگ افر اس فتق ایکن افشتع اک مکح وہاگ افر فہ رگفہ در رگفہ تنج یک رہن رپ لیھپ اجںیئ ےگ افر تنج ےک ولوگں 

ہن انیل ےک اہبؤ ںیم ااتگ ےہ تہب دلج سباتھ ےہ اھکد افر اپین ےس اہک اجےئ اگ ہک اؿ رپ تنج اک اپین ڈاول افر فہ اس رطح اںیگ ےگ ےسیج دا

ویکہج ےس۔ اکی صخش ہی دحثی نس رک وبال ہک اےسی اتگل ےہ ہک ےسیج وضحر اپک لگنج ںیم یھب رےہ ںیہ افر زراتع اک احؽ یھب وپری 

 رطح اجےتن ںیہ ہک سک ہگج داہن وخب ااتگ ےہ۔

 بیبح، رشب نب لضفم، دیعس نب سیدی، رضحت اوبدیعس رصن نب یلع، ا،قح نب اربامیہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1191    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زاہيه زمظقی، وليسبً مشله، زہير بً محنس، جٌرف بً محنس، حرضت جابزًبسالزحنً بً اب :  راوی



 

 

ًُ مُ  ثََيا ُزَصيِرُ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َحسَّ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السِّ ًٔ بِ ِبُس الزَِّحَن ًَ ثََيا  ًِ َحسَّ ًَ ٕس  ًٔ ُمَحنَّ رَفٔ بِ ٌِ ًِ َج ًَ ٕس  َحنَّ

ا َٗ  ٕ ًِ َجابٔز ًَ ٔ أَبٔيطٔ  ََٜبائ ًًَٔي یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ ْٔلَصِٔل اِل ا َٔ ٌَّ َط ٔ وُل إ ُ٘ َه َي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ًٔيَل َسنٔ ًِ أُمَّ ٔ ٔم  ز

 فآہل دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیلنب ملسم، زریہ نب دمحم، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس اراشد رفامےت ےھت ہک رفز ایقتم ریمی افشتع اؿ ولوگں ےئلیک وہیگ وج ریمی اتم ںیم ےس تہب کین رپزیہاگر ںیہ ینعی احلصء 

 افر افایلء رکاؾ یک افشتع رتیق ےک دراجت ےئلیک وہیگ۔

 ت اجربدبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، فدیلنب ملسم، زریہ نب دمحم، رفعج نب دمحم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1192    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

، ربعی بً رحاغ، حرضت موسٰي اطٌزی رضي اهَّلل اسناًيل بً اسس، ابوبسر، زیاز بً خيثنہ، نٌيه بً ابی ہيس :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًٔ أَبٔی صِٔيسٕ  ِئه بِ ٌَ ًِ نُ ًَ ًُ َخِيَثَنَة  ثََيا زٔیَازُ بِ ثََيا أَبُو بَِسٕر َحسَّ ًُ أََسٕس َحسَّ ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن ًِ أَبٔی  َحسَّ ًَ إغ  ًٔ رٔحَ ًِ رٔبِعٔیِّ بِ ًَ

اَل َرُس  َٗ اَل  َٗ زٔیِّ  ٌَ ًٔي اِلَحيَّةَ ُموَسي اِْلَِط ُٕ أُمَّ ٌِ یَِسُخَل نِٔؼ ًَةٔ َوبَيَِن أَ ا َٔ ِّرُِت بَيَِن الظَّ َه ُخي ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ   وُل اهَّللٔ َػل

ا ٜٔيََّضا لِٔلُنِذىٔبٔيَن اِلَدلَّ ٘ٔيَن ََل َوَل فَی أَتَُزِوىََضا لِٔلُنتَّ ِٛ ًَهُّ َوأَ ََّضا أَ َة ْٔلَى ًَ ا َٔ اِختَرُِت الظَّ  اِلُنَتَلوِّثٔيَن  ئٔيَن َٓ

نب ہمثیخ، میعن نب ایب دنہ، ریعب نب رحاش، رضحت ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک  اامسلیع نب ادس، اوبدبر، زاید

افر آدیھ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ےھجم ا رایر الم ےہ ہک ای افشتع رکفں ای ریمی آدیھ اتم وک تنج ےلم

دفزخ ںیم اجےئ وت ںیم ےن افشتع وک اانپای ویکہکن فہ وت اعؾ وہیگ اکیف وہیگ افر مت ےتھجمس وہ ہک ریمی افشتع رصػ رپزیہاگرفں ےئلیک 



 

 

 وہیگ ںیہن فہ اؿ بس ےس ےلہپ وہیگ وج انگاگہر اطخاکر افر وصقرفار وہں ےگ۔

 نب ایب دنہ، ریعب نب رحاش، رضحت ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاامسلیع نب ادس، اوبدبر، زاید نب ہمثیخ، میعن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1193    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 نرص بً ًلی، خالس بً حارث، سٌيس، ٗتازہ، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ َتاَزَة  َٗ  ًِ ًَ ٌٔيْس  ثََيا َس ًُ اِلَحارٔٔث َحسَّ ثََيا َخالُٔس بِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ًُ ثََيا َنرِصُ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل أَ

َلِيطٔ َوَسلََّه  َيا  ًَ ٌِ َّٔ ٌَ َلِو َتَظ ولُو ُ٘ َي َٓ ٌٔيْس  ٌَ َطکَّ َس و ٌَ أَِو یَُضنُّ ٌَ یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ یُِلَضُنو ٍُ اِلُنِؤٔميُو اَل یَِحَتنٔ أََراَحَيا َٗ َٓ ٔیَی َربَِّيا  إ

 ٔ َک اهَّللُ بَٔئسظ َ٘ ٌَ أَىَِت آَزُو أَبُو اليَّأض َخَل ولُو ُ٘ َي َٓ ٌَ آَزَو  َيأِتُو َٓ ًِ َمکَاىَٔيا  ٍِ َلَيا ًِٔيَس َربَِّک ٔم َٔ َٓاِط ََٜتطُ  ٔ َوأَِسَحَس َلَک َمََلئ

َيِشَتحِ  َٓ ِه َویَِذَُکُ َوَيِظُٜو إَٔلِيضِٔه َذىَِبُط الَّٔذی أََػاَب  ُٛ وُل َلِشُت صَُيا ُ٘ َي َٓ ًِ َمکَاىَٔيا َصَذا  ًِ ائُِتوا یُزِٔحَيا ٔم ٜٔ ًِ َذلَٔک َوَل ٌٔي ٔم

 ٌَ ُل َرُسوٕل َب َّطُ أَوَّ إٔى َٓ ِه َویَِذَُکُ ُسَؤاَلطُ َربَّطُ َما َلِيَص َلُط بٔطٔ ىُوّحا  ُٛ وُل َلِشُت صَُيا ُ٘ َي َٓ َيأِتُوىَطُ  َٓ ٔیَی أَصِٔل اِْلَِرٔق   ًِٔلْه َثُط اهَّللُ إ

ِه َوَل  ُٛ وُل َلِشُت صَُيا ُ٘ َي َٓ َيأِتُوىَُط  َٓ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ًِ ائُِتوا َخلٔيَل الزَِّحَن ٜٔ ًِ َذلَٔک َوَل ًَِبّسا کَلََّنطُ اهَّللُ َوَيِشَتِحٌٔي ٔم ًِ ائُِتوا ُموَسي  ٜٔ

ًِ ا ٜٔ ٔص َوَل ِٔ ٔ اليَّ يِر َِ َص بٔ ِٔ ِتَلُط اليَّ َٗ ِه َویَِذَُکُ  ُٛ وُل َلِشُت صَُيا ُ٘ َي َٓ َيأِتُوىَُط  َٓ ِوَراَة  ًَِلاُظ التَّ ِبَس اهَّللٔ َوَرُسوَلُط َوأَ ًَ ئُِتوا ًٔيَسي 

 َٓ َيأِتُوىَُط  َٓ َ َوکَلَٔنَة اهَّللٔ َوُروَحُط 
ََّ َ ًِ َذىِبٔطٔ َوَما َتأ َو ٔم سَّ َ٘ ِبّسا ُرََفَ اهَّللُ َلُط َما َت ًَ ّسا  ًِ ائُِتوا ُمَحنَّ ٜٔ ِه َوَل ُٛ وُل َلِشُت صَُيا ُ٘ َي

ًِ اِلنُ  َناكَئِن ٔم أَِمٔشي بَيَِن الشِّ َٓ اَل  َٗ  ًٔ ًِ اِلَحَش ًَ  َٖ ََٓذََکَ َصَذا اِلَْحِ اَل  َٗ  ُٙ ٔ أَىَِلل َٓ َيأِتُونٔی  َٓ اَل  ٔیَی ِؤمٔ َٗ ًَاَز إ اَل ثُهَّ  َٗ ئيَن 

َيَسًُىٔي َما َطاَئ اهَّللُ َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ إَٔذا َرأَیُِتُط َو َٓ ٌُ یٔی  ُيِؤَذ َٓ ِّی  ًَلَی َرب  ٌُ ٔ أَِسَتأِذ َٓ اَل  َٗ اُل َحٔسیٔث أَىَٕص  َ٘ ًَىٔي ثُهَّ ُي ٌِ یََس  أَ

ٍِ تُ  َٔ َلِط َواِط ٌِ ٍِ َوَسِل ُت ُِٗل ُتِشَن ُس َو ٍِ یَا ُمَحنَّ َٓ ُيِسخٔلُُضِه اِر َٓ ا  َيُحسُّ یٔی َحسًّ َٓ  ٍُ َٔ لُِّنئيطٔ ثُهَّ أَِط ٌَ أَِحَنُسُظ بَٔتِحنٔيٕس ُي َٓ  ٍِ َّٔ َظ

ًَىٔي ثُهَّ  ٌِ یََس َيَسًُىٔي َما َطاَئ اهَّللُ أَ َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ إَٔذا َرأَیُِتطُ َو َٓ اىَٔيَة  ُٗ  اِلَحيََّة ثُهَّ أًَُوزُ الثَّ ُس  ٍِ ُمَحنَّ َٓ اُل یٔی اِر َ٘ ٍِ ُي ِل ُتِشَن



 

 

َيُحسُّ یٔی حَ  َٓ  ٍُ َٔ لُِّنئيطٔ ثُهَّ أَِط ٌَ أَِحَنُسُظ بَٔتِحنٔيٕس ُي َٓ ٍُ َرأِٔسي  َٓ أَِر َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ َلِط َواِط ٌِ ُيِسخٔلُُضِه اِلَحيََّة ثُهَّ أًَُوزُ َوَسِل ُت َٓ ا  سًّ

َيَسًُىٔي َما َط  َٓ ُت َسأجّسا  ٌِ َٗ ِّی َو َٓإَٔذا َرأَیُِت َرب الَٔثَة  َلِط الثَّ ٌِ ٍِ َوَسِل ُت ُِٗل ُتِشَن ُس  ٍِ ُمَحنَّ َٓ اُل اِر َ٘ ًَىٔي ثُهَّ ُي ٌِ یََس اَئ اهَّللُ أَ

ُيِسخٔلُ  َٓ ا  َيُحسُّ یٔی َحسًّ َٓ  ٍُ َٔ لُِّنئيطٔ ثُهَّ أَِط ٌَ أَِحَنُسُظ بَٔتِحنٔيٕس ُي َٓ ٍُ َرأِٔسي  َٓ أَِر َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ ُتَظ َٔ ةَ َواِط ٌَ  ُضِه اِلَحيََّة ثُهَّ أًَُوزُ الزَّابٔ

 ٌُ آ ًِ َحَبَشُط اِلُْقِ ُٗوُل یَا َربِّ َما بَقَٔی إَٔلَّ َم َ أ ٌَّ َرُسوَل  َٓ ًُ َمالٕٔک أَ ثََيا أَىَُص بِ ٔ َصَذا اِلَحٔسیٔث َوَحسَّ ًَلَی أَثَز َتاَزةُ  َٗ وُل  ُ٘ اَل َي َٗ

اَل ََل إٔلَ  َٗ  ًِ ًِ اليَّارٔ َم ُد ٔم اَل یَُِخُ َٗ َه  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ اهَّللٔ َػل ُد ٔم ٕ َوَیُِخُ ًِ َخيِر ٌٔيَرةٕ ٔم اُل َط َ٘ ِلبٔطٔ ٔمِث َٗ ٌَ فٔی  َط إَٔلَّ اهَّللُ َوکَا

 ًِ ًِ اليَّارٔ َم ُد ٔم ٕ َویَُِخُ ًِ َخيِر ٕ ٔم اُل بُزَّة َ٘ ِلبٔطٔ ٔمِث َٗ ٌَ فٔی  اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوکَا َٗ  ًِ ٔ اليَّارٔ َم ٌَ ف اَل ََل إَٔلَط إَٔلَّ اهَّللُ َوکَا َٗ ِلبٔطٔ   َٗ ی 

 ٕ ًِ َخيِر ةٕ ٔم اُل َذرَّ َ٘  ٔمِث

رصن نب یلع، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیہک ےگ ہک اکش مہ یسک فملس ےن اراشد رفامای ہک رفز ایقتم بس ومنینم اےٹھک وہں ےگ رھپ اہلل اؿ ےک دولں ںیم ڈاےل اگ افر فہ 

یک افسرش اےنپ آاق ےک اپس ےل اجںیئ افر اس فیلکت ےس راہیئ اپںیئ )ویکہکن دیماؿ رشح ںیم رگیم یک دشت ےنیسپ یک رثکت افر 

ایپس دح ےس زایدہ وہیگ( آرخ امتؾ اتم رضحت آدؾ یک دختم ںیم آںیئ ےگ افر ںیہک ےگ ہک آپ اسرے آدویمں ےک ابپ ںیہ 

 اہھت ےس آپ یک ریمعت یک افر اےنپ رفوتشں ےس آپ وک دجسہ رکاای۔ اب آپ امہری افسرش رکںی اےنپ امکل ےس ہک افر اہلل ےن اےنپ

فہ ںیمہ اس ہگج ےس اکنؽ رک یسک آراؾ دہ ہگج رپ ےل اجںیئ فہ ںیہک ےگ ہک ریما رمہبت ااسی ںیہن ہک اوستق ںیم امکل ےس ھچک رعض 

وگں ےس ایبؿ رکںی ےگ ہک اہتبل مت ولگ اےسی فتق ںیم رضحت ونح ےک اپس اجؤ فہ ےلہپ رکوکسں فہ اےنپ انگوہں وک اید رک ےک ول

روسؽ ںیہ نج وک اہلل ےن زنیم فاولں ےک اپس اجیھب۔ رھپ ہی ولگ رضحت ونح ےک اپس آںیئ ےگ )اؿ ےس یھب فیہ ںیہک ےگ وج 

ےنپ اس وساؽ وک وج اوہنں ےن داین ںیم اہلل ےس اہک اھت رضحت آدؾ ےس اہک( فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن افر اید رکںی ےگ ا

اکسج اںیہن ملع ہن اھت افر رشؾ رکںی ےگ اس فتق امکل ےک اپس اجےن ںیم افر وساؽ اید رکںی ےگ فہ ہی اھت ہک وطافؿ ےک دعب ونح ےن 

ریما اٹیب اہکں ےہ وج اینپ ےب فوقیف ےس یتشک  اہلل ےس رعض ایک ہک وت ےن ھجم ےس فدعہ ایک اھت ہک ریمے رھگ فاولں وک وت اچبےل اگ اب ئات

ؾ رپ وسار ںیہن وہا افر ڈفب ایگ اھت۔ اس رپ اہلل اک اتعب وہا افر اراشد وہا ہک فہ ریتے رھگ فاولں ےس ہن اھت )افر وج ابت ھجت وک ولعم

 نج ےس اہلل ےن ابت یک افر اؿ وک وتراة ںیہن فہ تم وپ ھ( افر ںیہک ےگ ہک مت اہتبل ومٰیس ےک اپس اجؤ افر فہ اہلل ےک اےسی دنبے ںیہ

انزؽ یک رھپ ہی بس ولگ رضحت ومٰیس ےک اپس اجںیئ ےگ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن وج اوہنں ےن داین ںیم ریغب یسک فہج ےس 

ای اھت افر فہ رم ایگ اہتبل مت وخؿ )یطبق اک( ایک اھت اس وک اید رکںی ےگ )احالہکن ہی دمعًا ہن اھت( اوہنں ےن رصػ ڈراےن ےئلیک اکی اکم اگل



 

 

رضحت ٰیسیع ےک اپس اجؤ فہ اہلل ےک دنبے افر اےکس روسؽ ںیہ افر اہلل اک ہملک افر رفح ںیہ رھپ ہی بس رضحت ٰیسیع ےک اپس آںیئ 

 وہےئ رشؾ ےگ فہ ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن ویکہکن ریمی اتم ےن ےھجم دخا انب رک وپاج اس فہج ےس ےھجم اہلل ےک اسےنم اجےت

بس انگہ اعمػ ںیہ۔ آپ ےن رفامای فہ ریمے  آیت ےہ اہتبل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ اؿ ےک اےلگ ےلھچپ

اپس آںیئ ےگ ںیم اؿ ےک اسھت ولچں اگ اؿ یک رہ وخاشہ وپری رکےن ےئلیک )آرفنی ےہ آپ یک تمہ افر تبحم رپ( دف وفصں ےک 

یک( اےنپ رب ےس آےن یک ااجزت اموگنں اگ افر بج ںیم اےنپ امکل وک د۔ںوھں اگ ایس فتق دجسے ںیم رگ درایمؿ ےس )ومونمں 

ڑپفں اگ افر بج کت اہلل وک وظنمر وہاگ ںیم دجسے ںیم یہ روہں اگ رھپ اہلل مکح رکے اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس ااھٹ افر 

فر وج وت اچےہ اگ مہ دںی ےگ افر سج یک وت افسرش رکے اگ مہ وظنمر رکںی ےگ۔ ںیم اس یک ہہک وج انہک اچاتہ ےہ مہ اس وک ںینس ےگ ا

رعتفی رکفں اگ ایس رطح ےس سج رطح فہ وخد ےھجم اھکس دے اگ۔ اس ےک دعب افشتع رکفں اگ نکیل ریمی افشتع ےئلیک اکی دح 

۔ اس ےک دعب ںیم دفابرہ اہلل زعفلج ےک اپس آؤں رقمر رک دی اجےئ یگ ہک وج ولگ اس اقلب وہں ےگ ا یہ یک افسرش وبقؽ وہیگ

 اگ۔

 رصن نب یلع، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1194    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

سٌيس بً مزواٌ، احنس بً یوىص، ًيبشہ بً ًبسالزحنً، ًَلٚ بً ابی مشله، اباٌ بً ًثناٌ، ابً ًثناٌ،  :  راوی

 حرضت ًثناٌ بً ًٔاٌ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ثََيا أَِحَنُس  ٌَ َحسَّ ًُ َمزَِوا ٌٔيُس بِ ثََيا َس ًٔ  َحسَّ ٌَ بِ ًِ أَبَا ًَ ًٔ أَبٔی ُمِشلٕٔه  ٚٔ بِ ًََلَّ  ًِ ًَ  ًٔ ًَِبٔس الزَِّحَن  ًُ ًَِيَبَشُة بِ ثََيا  ًُ یُوىَُص َحسَّ بِ

ٍُ یَِوَو اِلَ٘ٔيا َٔ َلِيطٔ َوَسلََّه َيِظ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ  ٌَ ا َّٔ ًَ  ًٔ ٌَ بِ ًِ ًُِثَنا ًَ  ٌَ َ ًُِثَنا ىِبَٔياُئ ثُهَّ َمٔة ثَََلثَْة اِْل



 

 

َضَساُئ  َلَناُئ ثُهَّ الظُّ ٌُ  اِل

دیعس نب رمفاؿ، ادمح نب ویسن، ہسبنع نب دبعارلنمح، العؼ نب ایب ملسم، اابؿ نب امثعؿ، انب امثعؿ، رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض 

ولگ افشتع رکںی ےگ۔۔ اایبنء  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ نیت

 ر ۔۔ املعء رکاؾ۔۔ رھپ دہشاء۔
ی

 

ن ن غ

 ینعی 

دیعس نب رمفاؿ، ادمح نب ویسن، ہسبنع نب دبعارلنمح، العؼ نب ایب ملسم، اابؿ نب امثعؿ، انب امثعؿ، رضحت امثعؿ نب  :  رافی

 افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1195    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اسناًيل بً ًبساهَّلل رقی، ًبيساهَّلل بً ًنزو، ًبساهَّلل بً محنس بً ً٘يل، كٔيل بً حرضت ابی بً ٌٛب :  راوی

ٌٔيلُ  ثََيا إِٔسَن ًِ  َحسَّ ًَ ًَ٘ٔيٕل   ًٔ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًُ ثََيا ًُبَِيُس اهَّللٔ بِ ِّیُّ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ الزَّق ًَ  ًُ ًٔ  بِ ًٔ أُبَیِّ بِ ِئل بِ َٔ اللُّ

ٌَ یَِوُو  اَل إَٔذا کَا َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  ٌَّ َرُسوَل اهَّللٔ َػل ًِ أَبٔيطٔ أَ ًَ ٕب  ٌِ ِيُت إَٔماَو اليَّبٔيِّيَن َوَخٔليَبُضِه َوَػاحَٔب  َٛ ُٛ اِلَ٘ٔياَمةٔ 

َُِٓخٕ  ًَتٔضِٔه َُيَِر  ا َٔ  َط

اامسلیع نب دبعاہلل ریق، دیبع اہلل نب رمعف، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، لیفط نب رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع 

 وت ںیم اسرے اایبنء رکاؾ اک اامؾ وہں اگ افر ااکن بیط افر ایکن افشتع رکےن فاال افر ہی فآہل فملس ےن رفامای بج ایقتم اک دؿ وہاگ

 ںیم رخف ےئلیک ںیہن اتہک ہکلب قح اعتیل ےن ہی تمعن ےھجم اطع رفامیئ اس وک اظرہ رکات وہں۔

 ت ایب نب بعکاامسلیع نب دبعاہلل ریق، دیبعاہلل نب رمعف، دبعاہلل نب دمحم نب لیقع، لیفط نب رضح :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1196    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 رجاء ًلار، حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ محنس بً بظار، یحٌٰي بً سٌيس، حشين بً ذٛواٌ، ابی :  راوی

ًِ أَبٔی َرَجإئ الِ  ًَ  ٌَ َوا ِٛ ًُ َذ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا َیِحٌَي بِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٌَ بِ ًِ ًِٔنَزا ًَ َلارٔزٔیِّ  ٌُ

ًَلَ  َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌَ اِلَحَضيَّنٔيِّيَن اِلُحَؼئِن  ِو ًًَٔي ُيَشنَّ ا َٔ ًِ اليَّارٔ بَٔظ ِوْو ٔم َٗ  ًَّ َج اَل َلَيُِخُ َٗ َه   ِيطٔ َوَسلَّ

دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، نیسح نب ذوکاؿ، ایب راجء اطعر، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل 

 تع ویکہج ےس ھچک ولگ منہ ےس اکنےل اجںیئ ےگ ااکنانؾ )یہ( یمنہج وہاگ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی افش

 دمحم نب اشبر، ٰییحی نب دیعس، نیسح نب ذوکاؿ، ایب راجء اطعر، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1197    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًٔاٌ، وہيب، خَلز، ًبساهَّلل بً ط٘يٙ، حرضت ًبساهَّلل بً ابی الحسًاء :  راوی

ا َّٔ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًٔ أَبٔی َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ بِ ًَ  ًِ ًَ  ٕٙ ًٔ َط٘ٔي ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًِ ًَ ثََيا َخالْٔس  ثََيا ُوصَِيْب َحسَّ ٌُ َحسَّ

ًَٔة َرُجٕل  ا َٔ ًَّ اِلَحيََّة بَٔظ وُل َلَيِسُخَل ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ الئَّييَّ َػل َُّط َسنٔ ًَأئ أَى ثَرُ مٔ اِلَحِس ِٛ ًٔي أَ ًِ أُمَّ ًِ بَىٔي َتنٔيٕه ٔم



 

 

ًََلِيطٔ َوَسلَّ  َّی اهَّللُ  ًِ َرُسؤل اهَّللٔ َػل َتُط ٔم ٌِ ُِٗلُت أَىَِت َسنٔ اَل ٔسَواَی  َٗ الُوا یَا َرُسوَل اهَّللٔ ٔسَواَک  ُتطُ َٗ ٌِ اَل أَىَا َسنٔ َٗ  َه 

رفاتی ےہ اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، فبیہ، الخد، دبعاہلل نب ،قیق، رضحت دبعاہلل نب ایب ادجلاعء ےس 

فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ایقتم ےک دؿ ریمی اتم ےک اکی صخش یک افشتع ےس ینب ،میم ےس زایدہ امشر ںیم ولگ تنج 

 ںیم دالخ وہں ےگ رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ ےک وسا ہی صخش یھب افشتع رکںی ےگ؟ آپ ےن رفامای اہں ریمے وسا۔ دبعاہلل نب

 ،قیق ےن اہک ںیم ےن انب ادجلاعء ےس وپاھچ مت ےن ہی دحثی یبن ےس  ین ےہ؟ اوہنں ےن اہک اہں ںیم ےن  ین ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، فبیہ، الخد، دبعاہلل نب ،قیق، رضحت دبعاہلل نب ایب ادجلاعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ذرک۔

     1198    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، ػسٗہ بً خالس، ابً جابز، سليه بً ًامز، ًوٖ بً مالک اطحعی رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

إر حَ  ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ًَ َحسَّ َٖ بِ ِو ًَ ُت  ٌِ وُل َسنٔ ُ٘ ٕ َي ًَأمز  ًَ ُت ُسَلِيَه بِ ٌِ اَل َسنٔ َٗ  ٕ ًُ َجابٔز ثََيا ابِ ًُ َخالٕٔس َحسَّ ُة بِ َٗ ثََيا َػَس سَّ

َِّی اللَّ  ََّرنٔی َرب ٌَ َما َخي ًََلِيطٔ َوَسلََّه أََتِسُرو َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ وُل  ُ٘ ًَِلُه ِيَلَة َمالٕٔک اِْلَِطَحعٔیَّ َي ُِٗلَيا اهَّللُ َوَرُسولُطُ أَ

ُٗلِ  َة  ًَ ا َٔ اِختَرُِت الظَّ َٓ ًَٔة  ا َٔ ًٔي اِلَحيََّة َوبَيَِن الظَّ ُٕ أُمَّ ٌِ یَِسُخَل نِٔؼ ََّرنٔی بَيَِن أَ َُّط َخي إٔى َٓ اَل  َٗ ٌِ َُ اهَّلَل أَ َيا یَا َرُسوَل اهَّللٔ اِز

اَل هَٔی لٔکُلِّ ُمِش  َٗ ًِ أَصِلَٔضا  َلَيا ٔم ٌَ  لٕٔه َیِح

اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، انب اجرب، میلس نب اعرم، وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای مت اجےتن وہ امکل ےن آج یک رات ھجم وک وکؿ یس دف ابوتں ںیم ا رایر دای؟ مہ ےن رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ وخب اجاتن

ےہ آپ ےن رفامای رپفرداگر ےن ھجم وک ا رایر دای ےہ ہک ای ںیم ریتی آدیھ اتم وک تنج ںیم دالخ رک د۔ات وہں ای وت افشتع یک ااجزت 

ےل ےل ںیم ےن افشتع وک ا رایر ایک مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ اہلل ےس داع رفامےیئ ہک مہ وک آپ یک افشتع بیصن 



 

 

 رہ املسمؿ ےئلیک وہیگ۔ رکے۔ آپ ےن رفامای فہ وت

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، انب اجرب، میلس نب اعرم، وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفزخ اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ۔دفزخ اک ایب

     1199    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، يٌلی، اسناًيل بً ابی خالس نٔيٍ ابی زاؤز، اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 َٗ لَی  ٌِ ثََيا أَبٔی َوَي ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ٍٕ أَبٔی َزاُوَز  ِي َٔ ًِ نُ ًَ ًُ أَبٔی َخالٕٔس  ٌٔيُل بِ ثََيا إِٔسَن اََل َحسَّ

ٌٔيَن ُجزِئّا مٔ  ًِ َسِب ٔ ُجزِْئ ٔم ِه صَٔذظ ُٛ ٌَّ ىَاَر ٔ َلِيطٔ َوَسلََّه إ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ََّضا َمالٕٔک  ًِ ىَارٔ َجَضيََّه َوَلِوََل أَى

ٌٔيَسَصا ٓٔيضَ  ٌِ ََل يُ زَّ َوَجلَّ أَ ًَ ََّضا َلَتِسًُو اهَّلَل  ُتِه بَٔضا َوإٔى ٌِ َٔ َئِت بٔاِلَنأئ َمزََّتئِن َما اىَِت ٔٔ ِ  اأُك

فآہل  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، یلعی، اامسلیع نب ایب اخدل عیفن ایب داؤد، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفامای اہمتری داین یک آگ دفزخ یک آگ ےک رتس زجفں ںیم ےس اکی زج ےہ افر ارگ فہ دفابرہ اھجبیئ ہن اجیت اپین ےس وت مت اس 

 ےس افدئہ ہن ےل  ےتک افر اب ہی آگ اہلل اعتیل ےس داع رکیت ےہ ہک دفابرہ اس وک دفزخ ںیم ہن ڈاال اجےئ۔

 ، یلعی، اامسلیع نب ایب اخدل عیفن ایب داؤد، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1200    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبساهَّلل بً ازریص، اًنع، ابوػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ إِٔزرٔیَص  ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ َرُسوُل اهَّللٔ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

َل َلَضا ٌَ َح َٓ ا  ـّ ٌِ ٔضي َب ٌِ اَلِت َیا َربِّ أَکََل َب َ٘ َٓ ٔیَی َربَِّضا  َِٜت اليَّاُر إ َه اِطَت َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  َتأئ  َػل ْص فٔی الظِّ َٔ َشئِن َن َٔ َن

ًِ َزِمَضزٔیزٔصَ  ٔ ٔم ًِ اِلبَرِز ٌَ ٔم ةُ َما َتحُٔسو ٔظسَّ َٓ  ٕٔ ِي ْص فٔی الؼَّ َٔ ًِ َسُنؤمَضاَوَن ًِ اِلَْحِّ ٔم ٌَ ٔم ةُ َما َتحُٔسو  ا َؤطسَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

امکل! ںیم وخد اکی دفرسے وک اھکیئگ۔ آرخ فملس ےن رفامای دفزخ ےن اےنپ امکل یک ہچنب ںیم اکشتی یک افر اس ےن رعض ایک اے 

امکل ےن اوکس دف اسسن ےنیل اک مکح دای اکی رسدی ںیم اکی رگیم ںیم وت مت وج رسدی یک دشت اپےت وہ ہی دفزخ ےک زرہمری ہقبط یک 

 رسدی ےہ افر وج مت رگیم اپےت وہ ہی ایکس رگؾ وہا ےہ۔

 ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1201    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 زوری، یحٌٰي بً ابی بٜير، شیک، ًاػه، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہًباض بً محنس،  :  راوی

 ًِ ًَ ًَأػٕه   ًِ ًَ یْک  ثََيا َشٔ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ًُ أَبٔی ب ثََيا یَِحٌَي بِ ورٔیُّ َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل ًِ  َحسَّ ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ أَبٔی َػالٕٔح 



 

 

اِحَنزَّ  الئَّييِّ  َٓ َٕ َسَيٕة  ِت ثُهَّ أُوَٗٔسِت أَِل َـّ ابَِي َٓ َٕ َسَيٕة  اَل أُوَٗٔسِت اليَّاُر أَِل َٗ َلِيطٔ َوَسلََّه  ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َػل ِت ثُهَّ أُوَٗٔسِت أَِل

َٓهَٔی َسِوَزاُئ کَاللَِّئل اِلُنِولٔٔه  اِسَوزَِّت  َٓ  َسَيٕة 

کی، اعمص، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع ابعس نب دمحم، دفری، ٰییحی نب ایب ریکب، رش

فآہل فملس ےن رفامای دفزخ زہار ربس کت اگلسیئ یئگ اس یک آگ دیفس وہیئگ رھپ زہار ربس کت اگلسیئ یئگ وت اس یک آگ رسخ وہیئگ رھپ 

 ایسی ایسیہ ےہ۔ ےسیج ادنریھی رات ںیم وہیت ےہ۔زہار ربس کت اگلسیئ یئگ وت فہ ایسہ وہیئگ اب اس ںیم 

 ابعس نب دمحم، دفری، ٰییحی نب ایب ریکب، رشکی، اعمص، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1202    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 خليل بً ًنزو، محنس بً سلنہ رحانی، محنس بً اسحٙ، حنيس كویل، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًُ َسَلَنَة الِ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ِنزٕو َحسَّ ًَ  ًُ ثََيا اِلَدلٔيُل بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًَ ؤیٔل  ًِ حَُنِيٕس اللَّ ًَ  َٙ ًٔ إِٔسَح ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ انٔیُّ  َْحَّ

ًِ ا ىَِيا ٔم ٔه أَصِٔل السُّ ٌَ َه یُِؤتَی یَِوَو اِلَ٘ٔياَمةٔ بٔأَِن َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  اُل اُِنُٔشوُظ فٔی اليَّ َٗ َ٘ ُي َٓ ارٔ  َّٔ ارٔ ِلُٜ

ٌٔيْه  وُل ََل َما أََػابَىٔي َن ُ٘ َي َٓ مُّ  َٗ ٌٔيْه  ٌُ َصِل أََػابََک َن ََُٓل اُل َلطُ أَِی  َ٘ َنُص ٓٔيَضا ثُهَّ يُ ِِ ُي َٓ مُّ َویُِؤتَی بٔأََطسِّ اِلُنِؤٔمئيَن َُِنَشّة  َٗ

َنُص ٓٔيَضا َُِنَش  ِِ ُي َٓ َُِنَشّة فٔی اِلَحيَّةٔ  اُل اُِنُٔشوُظ  َ٘ ُي َٓ ا َوبَََلّئ  وُل رُضًّ ُ٘ َي َٓ مُّ أَِو بَََلْئ  َٗ ٌُ َصِل أََػابََک رُضٌّ  ََُٓل اُل َلطُ أَِی  َ٘ ُي َٓ ّة 

مُّ رُضٌّ َوََل بَََلْئ  َٗ  َما أََػابَىٔي 

لیلخ نب رمعف، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب ااحسؼ ، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل 

فملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ اکرففں ںیم ےس فہ صخش الای اجےئ اگ سج یک داین سبی شیع ےس زگری وہ افر اہک اجےئ اگ ہک ہیلع فآہل 



 

 

اس وک منہ ںیم اکی  رہط دف اوکس اکی  رہط منہ ںیم دے رک اکنںیل ےگ رھپ اس ےس وپںیھچ ےگ اے الفےن یھبک وت ےن راتح 

اتن راتح ایک ےہ افر ومنم وک الای اجےئ اگ سج یک داین سبی یتخس افر فیلکت ےس زگری وہیگ افر دیھکی ےہ فہ ےہک اگ ںیہن ںیم ںیہن اج

مکح وہاگ اس وک تنج ںیم اکی  رہط دف رھپ فاہں ےس اکنؽ رک اوکس الںیئ ےگ افر وپںیھچ ےگ اے الفےن وت ےن یھبک یتخس افر فیلکت یھب 

 یچنہپ۔دیھکی ےہ فہ ےہک اگ ےھجم یھبک یتخس افر البںیہن 

 لیلخ نب رمعف، دمحم نب ہملس رحاین، دمحم نب ا،قح، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1203    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ابوبرک بً ابی طيبہ، برک بً ًبسالزحنً ًيسٰي بً مدتار، محنس بً ابی ليلٰی، ًليہ ًوفی، حرضت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًٔ ًَِبسٔ الزَِّحَن  ًُ ثََيا برَِکُ بِ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َة  َحسَّ ًَٔليَّ  ًِ ًَ ًٔ أَبٔی َلِيلَی  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ اِلُنِدَتارٔ  ثََيا ًٔيَسي بِ َحسَّ

ُو  ٌِ َ َلَي َٔ ٌَّ اِلکَا ٔ اَل إ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ٌٔيٕس اِلُدِسرٔیِّ  ًِ أَبٔی َس ًَ ِوفٔیِّ  ٌَ ًِ أُحُ اِل ًَِوُه ٔم َ َسُط َْل ٌَّ رٔضِ ٔ َّي إ ٕس ُه َحً

ٔسطٔ  ًَلَی رٔضِ ِه  ُٛ يَلٔة َجَشٔس أََحٔس ـٔ َٔ َٛ ٔسطٔ  ًَلَی رٔضِ  ٔ يَلُة َجَشٔسظ ـٔ َٓ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ای ےب کش اکرف )دفزخ ںیم( سبا ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک اس اک داتن ادح اہپڑ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

تن سبا وہاگ )اس ےس ایکس وصرت اگبڑان افر دفزخ اک رھبان وظنمر وہاگ( افر رھپ اس اک اسرا دبؿ داتن ےس ا ان یہ سبا وہاگ انتج اہمترا دا

 ےس سبا ےہ۔



 

 

  ٰیسیع نب اتخمر، دمحم نب ایب ٰیلیل،  ہیط وعیف، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رکب نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1204    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، ًبسالزحنً بً سلامیٌ، زاؤز بً ابی ہيس، حرضت ًبساهَّلل بً ٗيص رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًٔ أَبٔی صِٔيٕس َحسَّ  ًِ َزاُوَز بِ ًَ  ٌَ ًُ ُسَلامِیَ ِبُس الزَّحٔئه بِ ًَ ثََيا  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ِيُت ثََيا َحسَّ ُٛ اَل  َٗ ِيٕص  َٗ  ًُ ًَِبُس اهَّللٔ بِ

ٌَّ َر  ثََيا اِلَحارُٔث َلِيَلَتئٕٔذ أَ َحسَّ َٓ ِيٕع  َٗ ُ ًُ أ َلِيَيا اِلَحارُٔث بِ ًَ ََٓسَخَل  ًََلِيطٔ ًِٔيَس أَبٔی بُزَِزَة َذاَت َلِيَلٕة  َّی اهَّللُ  ُسوَل اهَّللٔ َػل

ًِ یَِسُخُل الِ  ًٔي َم ًِ أُمَّ ٌَّ ٔم ٔ اَل إ َٗ َه  ٌَ أََحَس َوَسلَّ َّي یَُٜو ُوُه لٔليَّارٔ َحً ٌِ ًِ َي ًٔي َم ًِ أُمَّ ٌَّ ٔم ٔ ًِ ُمرَضَ َوإ ثَرُ ٔم ِٛ ًَتٔطٔ أَ ا َٔ َحيََّة بَٔظ

 َزَواَیاصَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب امیلسؿ، داؤد نب ایب دنہ، رضحت دبعاہلل نب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم اکی 

اپس اھت اےنت ںیم احرث نب ،سی امہرے اپس آےئ افر اس رات وک مہ ےس ہی دحثی ایبؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع  رات اوبربدہ ےک

فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ںیم وکیئ صخش ااسی یھب وہاگ یکسج افشتع ےس اےنت ولگ تنج ںیم اجےگنیئ ہک ااکنر امشر رضم یک وقؾ 

 یھب وہاگ وج دفزخ ےئلیک سبا ایک اجاگیئ اہیں کت ہک فہ دفزخ اک اکی وکہن وہ اجاگیئ۔ ےس زایدہ وہاگ افر ریمی اتم ںیم ااسی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلنمح نب امیلسؿ، داؤد نب ایب دنہ، رضحت دبعاہلل نب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1205    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير، محنس بً ًبيس، اًنع، یزیس رٗاشي، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ   ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل َحسَّ َٗ ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًَ أشيِّ  َٗ ًِ َیزٔیَس الزَّ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ ًُ ًُبَِيٕس  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َحسَّ ًٔ ىَُنيِر   بِ

لٔ  َ٘ َّي یَِي ٌَ َحً َيِبُٜو َٓ ًَلَی أَصِٔل اليَّارٔ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه یُزَِسُل اِلبُکَاُئ  َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َّي  ٍَ َٗ َو َحً ٌَ السَّ َُ ثُهَّ یَِبُٜو ُمو السُّ

ًُ َلَحَزِت  ُٔ ٔ َلِو أُِرٔسَلِت ٓٔيَضا الشُّ َضِيَئٔة اِْلُِخُسوز َٛ  َئؼيَر فٔی ُوُجوصٔضِٔه 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب دیبع، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای دفزویخں رپ رفان اجیھب اجےئ اگ فہ رفںیئ ےگ اہیں کت ہک آوسن متخ وہ اجںیئ ےگ رھپ وخؿ رفںیئ ےگ اہیں کت ہک 

 اےکن ہرہفں ںیم انولں یک رطح اشنؿ نب اجںیئ ےگ ارگ اؿ ںیم ایتشکں وھچڑی اجںیئ وت فہ ہہب اجںیئ۔

 دیبع، اشمع، سیدی راقیش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1206    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 محنس بً بظار، ابً ابی ًسی، طٌبہ، سلامیٌ، محاہس، حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًَ  ًٔ ًِ ابِ ًَ ًِ ُمَحاصٕٔس  ًَ  ٌَ ًِ ُسَلامِیَ ًَ َبَة  ٌِ ًِ ُط ًَ ًَٔسٓیٕ  ًُ أَبٔی  ثََيا ابِ إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ أَ َرُسوُل اهَّللٔ َحسَّ اَل َْقَ َٗ بَّإض 

َّی اهَّللُ ًَّ إَٔلَّ َوأْمُتَْن ُمِشلٔنُ  َػل اتٔطٔ َوََل َتُنوتُ َ٘ َّٙ ُت وا اهَّلَل َح ُ٘ ًَ آَميُوا اتَّ ٔ ًََلِيطٔ َوَسلََّه یَا أَیَُّضا الَّٔذی وو ُّٗ ًِ الزَّ ّة ٔم َِطَ َٗ  ٌَّ ٌَ َوَلِو أَ و



 

 

 ٔ َٕ ب َِٜي َٓ ٌٔيَظَتُضِه  ىَِيا َم ًَلَی أَصِٔل السُّ َِٓشَسِت  َ ِت فٔی اِْلَِرٔق َْل ََطَ َُيِرُظُ َٗ اْو  ٌَ َ ًِ َلِيَص َلطُ ك  َن

دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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ڈرےن اک ےہ افر تم رمف رگم املسمؿ رہ رک افر رفامای ہک ارگ اکی رطقہ زوقؾ )دفزویخں یک وخراک( اک زنیم رپ کپٹ آےئ وت اسری داین 

 اےئ اس ےک افر وکیئ اھکان ہن وہاگ۔فاولں یک زدنیگ رخاب رک دے رھپ اؿ ولوگں اک ایک احؽ وہاگ نج ےک اپس وس

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1207    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

محنس بً ًبازہ واسلي، يٌ٘وب بً محنس زہزی، ابزاہيه بً سٌس، زہزی، ًلاء بً یزیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل  :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًُ ُمَحنَّ  وُب بِ ُ٘ ٌِ ثََيا َي ًُ ًَُباَزَة اِلَوأسٔليُّ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًََلأئ َحسَّ  ًِ ًَ ًِ الزُّصِزٔیِّ  ًَ ٕس  ٌِ ًُ َس ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٕس الزُّصِزٔیُّ َحسَّ

ًَ آَزَو إَٔلَّ  اَل َتأِکُُل اليَّاُر ابِ َٗ َه  ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ ًٔ َیزٔیَس  ًَلَی اليَّ بِ َو اهَّللُ  حُوزٔ رَحَّ ٌِ  أَثََز الشُّ َ ارٔ أ

 ٔ حُوز  َتأِکَُل أَثََز الشُّ

دمحم نب ابعدہ فایطس، وقعیب نب دمحم زرہی، اربامیہ نب دعس، زرہی، اطعء نب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

دے یگ اہلل ےن آگ رپ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفزخ یک آگ اسرے دبؿ وک اھک ےل یگ رگم دجسے اک اقمؾ وھچڑ 

اأء دجسہ رکےن ںیم ےتگل ںیہ اؿ ںیم دجسہ ےک اقمؾ وفحمظ رہ اجںیئ ےگ اؿ ےس ہی یھب اتلکن ےہ ہک

 

ض
ع
 اس اک اھکانرحاؾ رک دای ےہ ینعی وج ا



 

 

 ضعب املسمؿ یھب دفزخ ںیم اجںیئ ےگ۔

 نب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابعدہ فایطس، وقعیب نب دمحم زرہی، اربامیہ نب دعس، زرہی، اطعء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ اک ایبؿ ۔

     1208    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ، محنس بً بْش، محنس بً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ :  راوی

ًِ أَبٔی َسَلَنَة  ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ ًُ بِْٔشٕ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ

َّی اهَّللُ َٓ اهَّللٔ َػل اُل یَا أَصَِل اِلَحئَّة  َ٘ ُي َٓ أن  َ ًَلَی الرصِّ  ُٕ َٗ ُيو َٓ َه یُِؤتَی بٔاِلَنِؤت یَِوَو اِلَ٘ٔياَمٔة  َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ ٔٔيَن   ٔ ٌَ َخائ و ٌُ ٔ ل َيلَّ

 ٌُ ٔ ل َيلَّ َٓ اُل یَا أَصَِل اليَّارٔ  َ٘ ًِ َمکَاىٔضِٔه الَّٔذی صُِه ٓٔيطٔ ثُهَّ ُي ُجوا ٔم ٌِ یُُِخَ ًِ َؤجلٔيَن أَ ُجوا ٔم ٌِ یُُِخَ حٔيَن أَ ٔ ََ  ًَ ی ٌَ ُمِشتَِبْٔشٔ و

ُيِذبَ  َٓ َٓيُِؤَمزُ بٔطٔ  اَل  َٗ ِه َصَذا اِلَنِوُت  ٌَ الُوا َن َٗ ٌَ َصَذا  ُٓو ٔ ز ٌِ اُل صَِل َت َ٘ ُي َٓ اُل َمکَاىٔضِٔه الَّٔذی صُِه ٓٔيطٔ  َ٘ أن ثُهَّ ُي َ ًَلَی الرصِّ ُح 

 ٔ صَُنا ُخلُوْز ٓامَٔی َتح ئِن ِٔکَ َ٘ ي ٌَ ََل َمِوَت ٓٔيَضا أَبَّسالِٔلرَفٔ  ُسو

فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ول! فہ ہی آفاز نس رک ربھگا ےن رفامای ایقتم ےک دؿ ومت وک الںیئ ےگ اس لپ رصاط رپ ڑھکا رکاںیئ ےگ افر اہک اجےئ اگ۔ اے تنج فا

رک ڈرےت وہےئ افرپ آںیئ ےگ ااسی ہن وہ ہک فہ اہجں ںیہ فاہں ےس اکنےل اجںیئ رھپ اکپرا اجےئ اگ اے دفزخ فاول! فہ افرپ آںیئ ےگ 

رھپ مکح وہاگ اس وخش وخش ہک اشدی اؿ ےک اکنےنل ےئلیک مکح وہاگ اےنت ںیم اہک اجاگیئ مت اوکس اچہپےتن وہ؟ فہ ںیہک ےگ اہں ہی ومت ےہ 

وک لپ رصاط رپ ذحب رک دںی ےگ فہ وصبرت اکی ڈنیمےھ ےک وہیگ اہلل اعتیل یک دقرت ےس ہہک دای اجےئ اگ اب دفونں رفےتش ہشیمہ 

 رںیہ ےگ اےنپ اےنپ اقمومں ںیم ومت یھبک ہن آےئ یگ۔



 

 

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اک ایبؿ ۔

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1209    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ویہ ، اًنع، ابی ػالح، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌا :  راوی

ًِ أَبٔی صَُزیِ  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ َزَة 

ولُ  ُ٘ َه َي َلِيطٔ َوَسلَّ لِ  ًَ َٗ ًَلَی  ِت َوََل َخََطَ  ٌَ ٌْ َسنٔ ًَيِْن َرأَِت َوََل أُذُ الٔٔحيَن َما ََل  ٌَٔبازَٔی الؼَّ ٔ ًَِسِزُت ل زَّ َوَجلَّ أَ ًَ ٔب َبَْشٕ اهَّللُ 

 ِٔ َلُه َن ٌِ ََل َت َٓ ٌِ ٔطئُِتِه  ٔ ُؤا إ ًََلِيطٔ اِْقَ ُِٜه اهَّللُ  ٌَ ِس أَكَِل َٗ ًِ بَِلَط َما  اَل أَبُو صَُزیَِزَة َؤم ًِيُٕن َجزَاّئ بَٔنا َٗ ةٔ أَ ًِ ُْقَّ ْص َما أُِخفَٔی َلُضِه ٔم

ًِيُٕن  أت أَ ًِ ُْقَّ ُؤَصا ٔم ٌَ أَبُو صَُزیَِزَة َيِْقَ اَل َوکَا َٗ  ٌَ َنلُو ٌِ  کَاىُوا َي

فآہل فملس ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع

و  ہن یسک آا ھ ےن داھکی افر ہن یسک اک
ک

 

ت  
خ

ؿ ےن انس رفامای اہلل اعتیل رفامات ےہ ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےئلیک فہ اسامؿ افر ذلںیت ایتر یک ںیہ 

یل ےن ایبؿ رک دای اؿ ےک افر ہن یسک آدیم ےک دؽ رپ فہ زگرا۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اؿ ذلوتں وک وت وھچڑ دف نج وک اہلل اعت
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افر وہشمر رقاتئ رقة انیع ےہ ہب ہغیص فادح ینعی وکیئ سفن  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ںیم رقاۃ انیعل ڑپےتھ ےھت عمج شیکھت

 ںیہن اجاتن وج ومنینم ےک ےئل آوھکنں یک اڈنھںیک ک اپ رک ریھک یئگ ںیہ ہی دبہل ےہ اؿ ےک کین اامعؽ اک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی ، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1210    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ٰی ًيہابوبرک بً ابی طيبہ، ابومٌاویہ، ححاد، ًليہ، حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌای :  راوی

ٌٔيٕس اِلدُ  ًِ أَبٔی َس ًَ َة  ًَٔليَّ  ًِ ًَ إد  ًِ َححَّ ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًََلِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ًِ الئَّييِّ َػل ًَ ِسرٔیِّ 

َلِيضَ  ًَ ًِ اِْلَِرٔق َوَما  اَل َلٔظبِْر فٔی اِلَحئَّة َخيِْر ٔم َٗ َه  ىَِيا َوَما ٓٔيَضاَوَسلَّ  ا السُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اجحج،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اکی ابتشل ربارب تنج ںیم اسری داین ےس افر وج اس ںیم ےہ اس بس ےس رتہب ےہ۔

 ، اوباعمفہی، اجحج،  ہیط، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1211    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ہظاو بً ًنار، زَکیا بً ميوور، ابوحازو، حرضت سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

اَل  َٗ ٕس  ٌِ ًٔ َس ًِ َسِضٔل بِ ًَ  ٕ ثََيا أَبُو َحازٔو ًُ َمِيُووٕر َحسَّ یَّا بِ ثََيا َزََکٔ إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ َّی اهَّللُ َحسَّ اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ



 

 

َه  ىَِيا َوَما ٓٔيَضا ًََلِيطٔ َوَسلَّ ًِ السُّ ٍُ َسِوٕن فٔی اِلَحيَّةٔ َخيِْر ٔم  َمِؤؿ

اشہؾ نب امعر، زرکای نب وظنمر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 اکی وکڑا رےنھک ےک ربارب ہگج تنج ںیم رتہب ےہ داین افر اماہیف۔

 اشہؾ نب امعر، زرکای نب وظنمر، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1212    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 سویس بً سٌيس، حٔؽ بً ميرسہ، زیس بً اسله، ًلاء بً يشار، حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ٌَّ ًٔ َيَشإر أَ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ًٔ أَِسَلَه  ًِ َزیِٔس بِ ًَ َة  ًُ َمِيرَسَ ُِٔؽ بِ ثََيا َح ٌٔيٕس َحسَّ ًُ َس ثََيا ُسَویُِس بِ ًَ َجَبٕل َحسَّ اَذ بِ ٌَ اَل ُم َٗ

 ِ وُل اِلَحيَُّة ٔمائَُة َزَرَجٕة کُلُّ َزَرَجٕة ٔمِيَضا َما بَي ُ٘ َلِيطٔ َوَسلََّه َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسوَل اهَّللٔ َػل ٌِ ٌَّ َسنٔ ٔ َنأئ َواِْلَِرٔق َوإ َن الشَّ

ًَلَی اِلرٔفِ  زَِغ  ٌَ ٌَّ اِل ٔ َزِوُض َوإ ٌَّ أَِوَسَلَضا اِلرٔفِ ٔ َزِوُض َوإ ًََِلَصا اِلرٔفِ إَٔذا َما َسأَِلُتِه اهَّللَ أَ َٓ زُ أَىَِضاُر اِلَحئَّة  حَّ َٔ َزِؤض ٔمِيَضا ُت

َزِوَض  َشلُوُظ اِلرٔفِ َٓ 

وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن 

ےت ےھت تنج ںیم وس درےج ںیہ رہ درہج اک افہلص دفرسے درہج ےس ا ان ےہ انتج آامسؿ افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفام

زنیم اک افہلص افر بس دروجں ےس افرپ تنج ںیم رفدفس ےہ افر تنج اک درایمؿ یھب فیہ ےہ افر رعش رفدفس رپ ےہ ایس ںیم ےس 

 اموگن۔تنج یک رہنںی وھپیتٹ ںیہ وت مت بج اہلل اعتیل ےس اموگن وت رفدفس 

 وسدی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1213    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ًباض بً ًثنانی زمظقی، وليسبً مشله، محنس بً مہاجز انؼاری، ؿحاک مٌاَی، سلامیٌ بً موسٰي، َکیب،  :  راوی

 حرضت اسامہ بً زیس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

 ًُ ثََيا اِلَولٔيُس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ًُ ًُِثَنا بَّاُض بِ ٌَ ثََيا اِل اُک َحسَّ حَّ َـّ ثَىٔي ال ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ًُ ُمَضأجز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ُمِشلٕٔه َحسَّ

اَل  َٗ ًُ َزیِٕس  ثَىٔي أَُساَمُة بِ اَل َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ًٔ یِٕب َمِویَی ابِ ًِ َُکَ ًَ ًٔ ُموَسي  ٌَ بِ ًِ ُسَلامِیَ ًَ یُّ  ٔ َٔ ا ٌَ َّی اِلَن اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ  

َلِيطٔ  ًَ َبةٔ  اهَّللُ  ٌِ َٜ ٌَّ اِلَحيََّة ََل َخََطَ َلَضا هَٔی َوَربِّ اِل ٔ إ َٓ ٔة  ْز لِٔلَحيَّ َه َذاَت یَِووٕ ْٔلَِػَحابٔطٔ أَََل ُمَظنِّ ىُوْر یََتََلَِْلُ َوَریَِحاىَْة َتِضَتزُّ  َوَسلَّ

يَحْة َوَزِوَجْة َحِشَيا ـٔ ثٔيَرْة َن َٛ اَٛٔضْة  َٓ ْز َو ٔ رِصْ َمٔظيْس َوىََضْز ُمَطَّ َٗ ةٕ فٔی َو اوٕ أَبَّسا فٔی َحبَِرةٕ َوَنرِضَ َ٘ ثٔيَرْة فٔی َم َٛ ُئ َجنٔيَلْة َوحَُلْل 

ٌِ َطاَئ اهَّللُ  ٔ ُٗولُوا إ اَل  َٗ ٌَ َلَضا یَا َرُسوَل اهَّللٔ  زُو ًُ اِلُنَظنِّ الُوا ىَِح َٗ ٕة  ًَالَٔيٕة َسلٔيَنٕة بَضٔيَّ َلِيطٔ  زُوٕر  ًَ  ثُهَّ َذََکَ اِلحَٔضاَز َوَحفَّ 

ین دیقشم، فدیلنب ملسم، دمحم نب اہمرج ااصنری، احضک اعمرفی، امیلسؿ نب ومیس، رکبی، رضحت ااسہم نب زدی ریض ابعس نب امثع

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ اےنپ ااحصب ےس رفامای ایک وکیئ صخش تنج ےئلیک رمک ںیہن 

دفرسی وکیئ ےش ںیہن ےہ مسق دخا یک تنج ںیم ونر ےہ اتکمچ وہا افر وخوبش دار وھپؽ ےہ وج وھجؾ راہ ابدناتھ اس ےئل ہک تنج یک لثم 

ےہ افر لحم ےہ دنلب افر رہن ےہ اجری افر ویمے ںیہ تہب ااسقؾ ےک ےکپ وہےئ افر یب یب ےہ وخوصبرت وخش االخؼ افر وجڑے ںیہ 

فر سبا افاچن افر وفحمظ افر رفنش لحم ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص تہب ےس افر ااسی اقمؾ ےہ اہجں ہشیمہ اتزیگ اہبر ےہ ا

 اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اس ےئلیک رمک ابدنےتھ ںیہ آپ ےن رفامای اؿ اشء اہلل وہک رھپ اہجد اک ایبؿ ایک افر ایکس رتبغ دالیئ۔

احضک اعمرفی، امیلسؿ نب ومٰیس، رکبی، رضحت ااسہم نب  ابعس نب امثعین دیقشم، فدیلنب ملسم، دمحم نب اہمرج ااصنری، :  رافی

 زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1214    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابوبرک بً ابی طيبہ، محنس بً ٓـيل ًنارہ بً ٌٗ٘اَ، ابی زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

ًِ أَبٔی ُز  ًَ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ًٔ اِل ًِ ًَُناَرَة بِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ ًَ َة  ًَ اَل ِر َٗ اَل  َٗ َة 

ٔ َلِيَلَة اِلبَ  َنز َ٘ ٔ اِل ًَلَی ُػوَرة ٕ َتِسُخُل اِلَحيََّة  ُل ُزِمَزة َه أَوَّ َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َؿِؤئ َرُسوُل اهَّللٔ َػل ًَ یَلُوىَُضِه  ِسرٔ ثُهَّ الَّٔذی

ٌَ َوََل  َنأئ إَٔؿائَّة ََل یَبُولُو ٓیٕ فٔی الشَّ ٕب زُرِّ َٛ ِو َٛ َصُب َوَرِطُحُضِه أََطسِّ  ٌَ أَِمَظاكُُضِه الذَّ ُٔلُو ٌَ َوََل یَِت ٌَ َوََل یَِنَتدُٔلو كُو وَّ َِ  یََت

 ٔ ًَلَی ُػوَرة ٙٔ َرُجٕل َواحٕٔس  ًَلَی ُخلُ ُُٗضِه  ٌٔيُن أَِخََل ةُ أَِزَواُجُضِه اِلُحوُر اِل ا اِلنِٔشُک َوَمَحأمزُصُِه اِْلَلُوَّ ًّ ٌَ ذَٔرا و  أَبٔيضِٔه آَزَو ٔستُّ

ًِ أَبٔی صَُزیِزَ حَ  ًَ ًِ أَبٔی َػالٕٔح  ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤَیَة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ ًِ سَّ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًٔ َة ٔمِثَل َحٔسیٔث ابِ

 ًَُناَرةَ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

فآہل فملس ےن رفامای افؽ امجتع وج تنج ںیم اجےئیگ فہ وچدوھںی رات ےک اچدن یک رطح وہیگ۔ رھپ اؿ ےس رقبی اکی تہب 

یک وہں یگ  رفنش اترے یک رطح آامسؿ ںیم ہن فہ اشیپب رکںی ےگ ہن اپاخئہن ہن انک ںیکنس ےگ ہن وھتںیک ےگ۔ ایکن ایھگنکں وسےن

رے افر ااکن ہنیسپ کشم اک وہاگ افر ایکن اایھٹیگنں وعد یک وہں یگ ینعی وعد اؿ ںیم لج راہ وہاگ ویبایں سبی آوھکنں فایل وحرںی وہیگن اس

ویتنجں یک اعدںیت اکی صخش یک اعدوتں ےک لثم وہیگن افر بس اےنپ ابپ آدؾ یک وصرت رپ وہں ےگ اسھٹ اہھت ےک ےبمل۔ رتہمج 

 زگر اکچ ےہ۔ہنیعب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1215    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

واػل بً ًبساَلًلی، ًبساهَّلل بً سٌيس، ًلی بً ميذر، محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب، محارب بً ًثار،  :  راوی

 حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ

ًَلٔیُّ  ٌٔيٕس َو ًُ َس ِبُس اهَّللٔ بِ ًَ ًِلَی َو َ ِبٔس اِْل ًَ  ًُ ثََيا َوأػُل بِ ًٔ  َحسَّ ًََلأئ بِ  ًِ ًَ ِيٕل  ـَ ُٓ  ًُ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ الُوا َحسَّ َٗ ًُ اِلُنِئذرٔ  بِ

َٜوِ  َه اِل ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًٔ ًَُنَز  ًِ ابِ ًَ ًٔ زٔثَإر  ًِ ُمَحارٔٔب بِ ًَ ائٔٔب  ًِ الشَّ َتاُظ ٔم َّٓ ثَزُ ىََضْز فٔی اِلَحئَّة َحا

َشٔل َوأََطسُّ بََياّؿاَذَصٕب  ٌَ ًِ اِل ًِ اِلنِٔشٔک َوَماُؤُظ أَِحلَی ٔم رِّ تُزِبَُتطُ أَكَِيُب ٔم ُٗؤت َوالسُّ ًَلَی اِلَيا ِلٔخ  َمِحَزاُظ  ًِ الثَّ  ٔم

ٰیل فالص نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب دیعس، یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، احمرب نب اثعر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وکرث اکی رہن ےہ تنج ںیم اس ےک دفونں انکرے وسےن ےس 

 گ ے وہےئ ںیہ افر اپین ےنہب ےک اقمؾ ںیم ای وقت افر ومیت ںیہ ایکس یٹم کشم ےس زایدہ یھٹیم ےہ افر ربػ ےس زایدہ دیفس ےہ۔

االیلع، دبعاہلل نب دیعس، یلع نب ،رذر، دمحم نب لیضف اطعء نب اسبئ، احمرب نب اثعر، رضحت انب رمع ریض فالص نب دبع :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1216    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

 ابوًنز رضیز، ًبسالزحنً بً ًثناٌ ، محنس بً ًنزو، ابوسلنہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہ :  راوی

 ًِ ًَ ِنزٕو  ًَ  ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًَ  ٌَ ًُ ًُِثَنا ًٔ بِ ًَِبُس الزَِّحَن ثََيا  یزُ َحسَّ ٔ ثََيا أَبُو ًَُنَز الرضَّ اَل َرُسوُل  َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ أَبٔی َسَلَنَة 

ٌَّ فٔی اِلَحيَّةٔ َطَحَزّة َئشيرُ الزَّاُٛٔب فٔی هٔلَِّضا ٔمائََة َسَيٕة ََل يَ  ٔ َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ٕ اهَّللٔ َػل ٌِ ٔطئُِتِه َوهٓٔلٕ َمِنُسوز ٔ ُؤا إ َضا َواِْقَ ٌُ َل ِ٘

 َوَمإئ َمِشُٜوٕب 

وبرمع رضری، دبعارلنمح نب امثعؿ ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ا

فآہل فملس ےن رفامای تنج ںیم اکی درتخ ےہ اس ےک اسہی ںیم )وھگڑے اک( وسار وس ربس کت اتلچ رےہ اگ افر درتخ امتؾ ہن وہاگ 

( ینعی تنج ںیم ابمل افر دراز اسہی ےہ۔ ا ان سبا ےہ افر مت
ٍ
و ب
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ط

َ
 ارگ اچےتہ وہ وت ہی آتی ڑپوھ )ف

 اوبرمع رضری، دبعارلنمح نب امثعؿ ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1217    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

ہظاو بً ًنار، ًبسالحنيس بً حبيب بً ابی ًْشیً، ًبسالزحنً بً ًنزو اوزاعی، حشاٌ بً ًليہ، حرضت سٌيس  :  راوی

 ٌایٰی ًيہ سے روایت ےہ وہ حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہبً النشيب رضي اهَّلل ت

ِبُس الزَِّحنَ  ًَ ثَىٔي  ًَ َحسَّ ی ٌِْٔشٔ ًٔ أَبٔی اِل ًُ َحبٔئب بِ ًَِبُس اِلَحنٔئس بِ ثََيا  إر َحسَّ ًَنَّ  ًُ ثََيا صَٔظاُو بِ ِنزٕو اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ًَ  ًُ ًٔ بِ

َة َحسَّ  ًَٔليَّ  ًُ ٌُ بِ ا ثَىٔي َحشَّ ٍَ بَِيىٔ َحسَّ ٌِ َیِحَن اَل أَبُو صَُزیَِزَة أَِسأَُل اهَّللَ أَ َ٘ َٓ َّطُ َلقَٔی أَبَا صَُزیِزََة  ًُ اِلُنَشئَّب أَى ٌٔيُس بِ ي َوبَِيَيَک ثَىٔي َس

ًََلِيطٔ  َّی اهَّللُ  ِه أَِخبََرنٔی َرُسوُل اهَّللٔ َػل ٌَ اَل َن َٗ  ْٚ ٌٔيْس أََو ٓٔيَضا ُسو اَل َس َٗ ٚٔ اِلَحئَّة  ٌَّ أَصَِل اِلَحئَّة إَٔذا َزَخلُوَصا  فٔی ُسو َوَسلََّه أَ

َيزُوُرو َٓ ىَِيا  ًِ أَیَّاؤ السُّ ةٔ ٔم ٌَ َسارٔ َیِوؤ اِلُحُن ِ٘ ٌُ َلُضِه فٔی ٔم ُيِؤَذ َٓ ًَِنالٔضِٔه  ٔل أَ ـِ َٔ َططُ ىَزَلُوا ٓٔيَضا بٔ َّ َوَجلَّ َویُبِرُٔز َلُضِه رَعِ ًَز ٌَ اهَّللَ 



 

 

ی َلُضِه فٔی َر  ُٗوٕت َوَم َویَتََبسَّ ًِ یَا ًِ لُِؤلُؤٕ َوَمَيابٔزُ ٔم ًِ ىُوٕر َوَمَيابٔزُ ٔم ٍُ َلُضِه َمَيابٔزُ ٔم ُتوَؿ َٓ ًِ رَٔیأق اِلَحئَّة  ًِ ِوَؿٕة ٔم َيابٔزُ ٔم

ِثَبا ُٛ ًَلَی  ٕة َوَیِحلُٔص أَِزىَاصُِه َوَما ٓٔيضِٔه َزىٔيْئ  َـّ ٔ ٓ ًِ ًِ َذَصٕب َوَمَيابٔزُ ٔم ٌَّ َزبَزَِجٕس َوَمَيابٔزُ ٔم ٌَ أَ ُٓورٔ َما یَُزِو ٌٔ اِلنِٔشٔک َواِلکَا

 َٗ ُِٗلُت یَا َرُسوَل اهَّللٔ َصِل ىََزی َربََّيا  اَل أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ َل ٔمِيُضِه َمِحلّٔشا  ـَ ِٓ َ أسيِّ بٔأ ٌَ فٔی أَِػَحاَب اِلرَکَ ِه َصِل َتَتَناَرِو ٌَ اَل َن

ٔ َلِيَلَة اِلَبِسرٔ  َنز َ٘ ِنٔص َواِل زَّ َوَجلَّ َوََل َیِبَقی فٔی َذلَٔک اِلَنِحلٔٔص ُرِؤَیٔة الظَّ ًَ ٌَ فٔی ُرِؤیَٔة َربُِِّٜه  َذلَٔک ََل َتَتَناَرِو َٛ اَل  َٗ ُِٗلَيا ََل 

ََُٓل  ُجٔل ٔمِيُِٜه أَََل َتِذَُکُ یَا  وُل لرٔلَّ ُ٘ َّطُ َي َّي إٔى ّة َحً َّ َوَجلَّ ُمَحارَضَ ًَز ُظ اهَّللُ  ًَ أََحْس إَٔلَّ َحارَضَ َف ٌُ یَِوَو  ٌِ ُظ َب ُ
َذا یَُذَکِّ َٛ َذا َو َٛ نِٔلَت 

َت َمِيزٔلَ  ِِ تٔی بََل رٔفَ ِِ ةٔ َم ٌَ َٓبَٔش وُل بَلَی  ُ٘ َي َٓ رٔفِ یٔی  ِِ َلِه َت َٓ وُل یَا َربِّ أَ ُ٘ َي َٓ ىَِيا  َذلَٔک ََُسَراتٔطٔ فٔی السُّ َٛ بَِيَيَنا صُِه  َٓ  ٔ َتَک صَٔذظ

 ًَ ِت  أَِمََطَ َٓ ِوٗٔضِٔه  َٓ  ًِ ًَِسِزُت َلُِٜه َُٔظَيِتُضِه َسَحابَْة ٔم ٔیَی َما أَ ُٗوُموا إ وُل  ُ٘ مُّ ثُهَّ َي َٗ َلِيضِٔه كٔيّبا َلِه َیحُٔسوا ٔمِثَل رٔیٔحطٔ َطِيّئا 

َُٜة ٓٔيطٔ َما َلِه َتِيُوزِ  ٔ ِت بٔطٔ اِلَنََلئ َّٔ ِس حُ َٗ ا  ّٗ ِتٔی ُسو َيأ َٓ اَل  َٗ ُدُذوا َما اِطَتَضِيُتِه  َٓ اَمةٔ  ًِ اِلرَکَ ٔیَی ٔمثِ ٔم ٌُ إ ُيو ٌُ ٍِ اِل لٔطٔ َوَلِه َتِشَن

َُ ٓٔيطٔ َطِيْئ َوََل يُِظتَرَ  ُيِحَنُل َلَيا َما اِطَتَضِيَيا َلِيَص یَُبا َٓ اَل  َٗ لُؤب  ُ٘ ًَلَی اِل ٌُ َوَلِه َیِدَُطِ  َذا ِْ ٚٔ یَِلَقی ا و ی َوفٔی َذلَٔک الشُّ

بُٔل الزَُّجُل ذُو اِلَنِيزَٔلةٔ الِ  ِ٘ ُي َٓ ا  ـّ ٌِ ُضِه َب ـُ ٌِ يَرُوًُُط َما َیَزی أَصُِل اِلَحيَّةٔ َب َٓ ًِ صَُو زُوىَطُ َوَما ٓٔيضِٔه َزىٔيْئ  َيِلَقی َم َٓ ةٔ  ٌَ ٔٔ ُنزَِت

َُّط ََل  ًُ ٔمِيطُ َوَذلَٔک أَى َلِيطٔ أَِحَش ًَ َل َلُط  َّي یََتَنثَّ ُ َحٔسیثٔطٔ َحً َٔ ٔضي آ َ٘ َنا یَِي َٓ ًِ اللَِّبأض  َلِيطٔ ٔم ٌَ ٓٔيَضا ًَ ٌِ یَِحزَ  یَِيَبغٔی ْٔلََحٕس أَ

ا ٌَّ بَٔک مٔ َٗ ٔ ِس ٔجئَِت َوإ َ٘ ًَ َمزَِحّبا َوأَصَِّل َل ِل ُ٘ َي َٓ اىَا أَِزَواُجَيا  َ٘ َتِل َٓ ٔیَی َمَيازٔلَٔيا  ُٖ إ ا َل ثُهَّ ىَِيرَصٔ َل ٔمنَّ ـَ ِٓ َ ئب أ ًِ اِلَحَنأل َواللِّ

زَّ َوجَ  ًَ َّا َجاَلِشَيا اِلَيِوَو َربََّيا اِلَحبَّاَر  وُل إٔى ُ٘ َي َٓ ًََلِيطٔ  تََيا  ِٗ اَر َلبَِيآَ َ٘ لَٔب بٔنِٔثٔل َما اِن َ٘ ٌِ ىَِي َيا أَ ُّ٘  لَّ َوَیٔح

اشہؾ نب امعر، دبعابدیمح نب بیبح نب ایب رشعنی، دبعارلنمح نب رمعف افزایع، اسحؿ نب  ہیط، رضحت دیعس نب ابیسمل ریض اہلل 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس اہک ںیم اہلل ےس ہی اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےلم اوبرہریہ ریض ا

 داع رکات وہں ھجم وک افر مت وک تنج ےک ابزار ںیم المےئ۔ دیعس ےن اہک ایک فاہں ابزار ےہ؟ اوہنں ےن اہک اہں ھجم ےس یبن یلص اہلل ہیلع

اامعؽ ےک دروجں ےک احلظ ےس فآہل فملس ےن ایبؿ ایک ہک تنج ےک ولگ بج تنج ںیم دالخ وہں ےگ وت فاہں ارتںی ےگ اےنپ اےنپ 

رھپ اؿ وک ااجزت دی اجےئیگ اکی ہتفہ ےک وماقف داین ےک دونں ےک اسحب ےس ای ہعمج ےک دؿ ےک وماقف ویکہکن تنج ںیم داین یک 

ؿ رطح دؿ افر رات ہن وہں ےگ افر وضعبں ےن اہک تنج ںیم یھب ہعمج اک دؿ وہاگ۔ فہ اہلل اعتیل یک زایرت رکںی ےگ افر رپفرداگر ا

ےئلیک اانپ تخت اظرہ رکے اگ افر رپفرداگر وخد دومدار وہاگ تنج ےک اب رں ںیم ےس افر ربنم وسےن ےک افر ربنم اچدنی ےک ہی بس 

رکایسں وہں یگ افر امکل اےنپ تخت اشیہ رپ ولجہ رگ وہاگ ہی درابر اعیل اشؿ ےہ امہرے امکل اک افر وج وکیئ تنج فاولں ںیم مک درہج 

ں وکیئ مک درہج ںیہن فہ کشم افر اکوفر ےک ںولیں رپ ںیھٹیب ےگ افر اےکن دولں ںیم ہی وہاگ ہک رکیس فاےل مہ ےس زایدہ وہاگ احالہکن فاہ



 

 

ںیہن ںیہ درہج ںیم۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایک مہ اےنپ رپفرداگر وک د ںیھک ےگ؟ آپ ےن 

دفرسے ےس ڑگھجا رکےت وہ وچدوھںی رات ےک اچدن افر وسرج ےک دک ےنھ ںیم مہ ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای  ایک مت اکی رفامای اہں

ایس رطح اےنپ امکل ےک دک ےنھ ںیم یھب ڑگھجا ہن رکف ےگ افر اس سلجم ںیم وکیئ ااسی ابیق ہن رےہ اگ سج ےس رپفرداگر قرابط وہ رک 

امےئ اگ اے الفےن ھجت وک اید ےہ وت ےن الفں الفں دؿ ااسی ااسی اکؾ ایک اھت اس ےک ابت ہن رکے اگ اہیں کت ہک فہ اکی صخش ےس رف

ضعب انگہ اس وک اید دالےئ اگ فہ ےہک اگ اے ریمے امکل ایک وت ےن ریمے انگہ شخب ںیہن دےیئ افر ریتی ششخب ےک فعیس وہےن یہ 

اناہگں اکی ارب افرپ ےس آؿ رک اوکن ڈاھپن ےل اگ افر ایسی وخوبش ویکہج ےس وت ںیم اس درہج کت اچنہپ رھپ فہ ایس احؽ ںیم وہں ےگ ہک 

 رباسےئ اگ ہک فیسی وخوبش اوہنں ےن یھبک ںیہن وسیھگن وہیگ رھپ رپفرداگر رفامےئ اگ اب اوھٹ افر وج ںیم ےن اہمتری اخرط ےئلیک ایتر ایک

ہنع ےن اہک اس فتق مہ اکی ابزار ںیم اجںیئ ےگ سج وک  ےہ اس ںیم وج وج ںیہمت دنسپ آےئ فہ ےل ول افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

المہکئ ریھگے وہں ےگ افر اس ابزار ںیم ایسی زیچںی وہں یگ یکنج لثم ہن یھبک آوھکنں ےن داھکی ہن اکونں ےن انس ہن دؽ رپ اؿ اک ایخؽ 

رخدیی اجےئ یگ افر ایس ابزار ںیم بس تنج فاےل زگرا افر وج مہ اچںیہ ےگ فہ امہرے ےئل ااھٹ دای اجےئ اگ ہن فاہں وکیئ زیچ ےکب یگ ہن 

اکی دفرسے ےس ںیلم ےگ رھپ اکی صخش اسےنم آےئ اگ سج اک رمہبت دنلب وہاگ افر اس ےس فہ صخش ےلم اگ اکسج رمہبت مک وہاگ فہ اس 

ےس رتہب ابلس نب اجےئ اگ افر اک ابلس افر اھٹھٹ دھکی رک ڈراجےئ اگ نکیل ایھب ایکس وگتفگ اس صخش ےس متخ ہن وہیگ ہک اس رپ یھب اس 

ی ایکس فہج ہی ےہ ہک تنج ںیم یسک وک رجن ہن وہاگ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک رھپ مہ اےنپ اےنپ اکمؿ ںیم ولںیٹ ےگ فاہں امہر

فر وخوبش اس ےس ںیہک دمعہ ویبایں مہ ےس ںیلم یگ افر ںیہک یگ االہ ف الہس ف رمةح! مت وت اےسی احؽ ںیم آےئ ہک اہمترا نسح افر امجؽ ا

 ےہ سج احؽ ںیم مت مہ وک وھچڑ رک ےئگ ےھت مہ اؿ ےک وجاب ںیم ںیہک ےگ آج مہ اےنپ رپفرداگر ےک اپس ےھٹیب۔

اشہؾ نب امعر، دبعابدیمح نب بیبح نب ایب رشعنی، دبعارلنمح نب رمعف افزایع، اسحؿ نب  ہیط، رضحت دیعس نب ابیسمل  :  رافی

  ےس رفاتی ےہ فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1218    حسیث                               جلس سوو  :  جلس



 

 

س ازرٚ، ابومزواٌ زمظقی، خالس بً یزیس بً ابی مالک، خالس بً مٌساٌ، حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل ہظاو بً خال :  راوی

 تٌایٰی ًيہ

ًٔ أَبٔی َمالٕٔک  ًُ َیزٔیَس بِ ثََيا َخالُٔس بِ َمِظقٔیُّ َحسَّ ٌَ السِّ ُٚ أَبُو َمزَِوا ًُ َخالٕٔس اِْلَِزَر ثََيا صَٔظاُو بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َخالٔسٔ بِ ًَ ًِ أَبٔيطٔ  ًَ

ًِ أََحٕس یُِسخٔلُُط اهَّللُ  َه َما ٔم ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٗ اَل  َٗ ًِ أَبٔی أَُماَمَة  ًَ  ٌَ َسا ٌِ زَّ َوَجلَّ َم ًَ َجُط اهَّللُ   اِلَحيََّة إَٔلَّ َزوَّ

ٌٔيَن  ٌٔئن َوَسِب ًِ اِلُحورٔ اِل ٌٔيَن َزِوَجّة ثِٔيَتئِن ٔم ُٗبُْل ثِٔيَتئِن َوَسِب ًَّ َواحَٔسْة إَٔلَّ َوَلَضا  ًِ أَصِٔل اليَّارٔ َما ٔمِيُض ًِ ٔميَراثٔطٔ ٔم ٔم

ىٔي رَٔجاَّل َزَخلُوا ٌِ ًِ أَصِٔل اليَّارٔ َي ًِ ٔميَراثٔطٔ ٔم ًُ َخالٕٔس ٔم اَل صَٔظاُو بِ َٗ َورَٔث أَصُِل اِلَحيَّةٔ  َطهٔیٌّ َوَلُط َذََکْ ََل یَِيَثىٔي  َٓ اليَّاَر 

ٌَ  نَٔشائَُضِه  ِو ًَ ِ َٔ َنا ُورٔثَِت اِمَزأَةُ  َٛ 

اشہؾ نب اخدل ازرؼ، اوبرمفاؿ دیقشم، اخدل نب سیدی نب ایب امکل، اخدل نب دعماؿ، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ینعی رتہب ویبایں اکنح ںیم رک  ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش وک اہلل اعتیل تنج ںیم دالخ رکے اگ اوکس رتس رپ دف،

دے اگ وت دف سبی آا ھ فایل وحرفں ںیم ےس انعتی رفام دے اگ افر رتس ویبایں نج اک فہ فارث وہاگ دفزخ فاولں ںیم ےس، اؿ ںیم ےس 

خ فاولں ںیم ےس فہ رہ اکی ویبی یک رشاگمہ نم تی وخوصبرت وہیگ افر ااکس ذرک ااسی وہاگ وج یھبک ہن ےکھج اگ۔ اشہؾ نب اخدل ےن اہک دفز

رمد رماد ںیہ وج دفزخ ںیم اجںیئ ےگ افر الہ تنج ایکن وعروتں ےک فارث وہ اجںیئ ےگ۔ ےسیج رفوعؿ یک ویبی اےکس فارث یھب الہ 

 تنج وہ اجںیئ ےگ ویکہکن فہ ومہنم ؟یھ۔

 ت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاشہؾ نب اخدل ازرؼ، اوبرمفاؿ دیقشم، اخدل نب سیدی نب ایب امکل، اخدل نب دعماؿ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1219    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 امز احوؾ، ابی ػسیٙ، حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہمحنس بً بظار، مٌاذ بً ہظاو، ً :  راوی



 

 

ًِ أَبٔی الؼِّ  ًَ ٕ اِْلَِحَؤل  ًَأمز  ًِ ًَ ثََيا أَبٔی  ٕ َحسَّ ًُ صَٔظاو اذُ بِ ٌَ ثََيا ُم إر َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌٔيٕس َحسَّ ًِ أَبٔی َس ًَ ٙٔ اليَّاظٔیِّ  ی سِّ

اَل َرُسوُل اهَّللٔ َٗ اَل  َٗ ًَٕة  اِلُدِسرٔیِّ  ُط فٔی َسا ٌُ ٌَ َحِنلُُط َوَوِؿ ًُ إَٔذا اِطَتَهی اِلَوَلَس فٔی اِلَحيَّةٔ کَا َلِيطٔ َوَسلََّه اِلُنِؤٔم ًَ َّی اهَّللُ  َػل

َنا َيِظَتهٔی َٛ  َواحَٔسةٕ 

اہلل ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اعرم اوحص، ایب دصقی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

فملس ےن رفامای ومنم بج افالد یک وخاشہ رکے اگ تنج ںیم وت لمح افر ف ع لمح افر ہچب اک سبا وہان بس اکی استع ںیم وہ اجاگیئ 

 ایکس وخاشہ ےک وماقف۔

 دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اعرم اوحص، ایب دصقی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1220    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 اهَّلل تٌایٰی ًيہًثناٌ بً ابی طيبہ، جزیز، ميؼور، ابزاہيه، ًبيسہ، حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي  :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ًِ ًَ ًَبٔيَسَة   ًِ ًَ ًِ إٔبَِزاصٔيَه  ًَ ًِ َمِيُؼوٕر  ًَ ثََيا َجزٔیْز  ًُ أَبٔی َطِيَبَة َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ًُِثَنا اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ وزٕ  ٌُ ًٔ َمِش  بِ

َ أَصِٔل اليَّ  َٔ ًَِلُه آ َ ِّی َْل ٔن َه إ ًََلِيطٔ َوَسلَّ َّی اهَّللُ  ًِ اليَّارٔ اهَّللٔ َػل ُد ٔم َ أَصِٔل اِلَحئَّة زُُخوَّل اِلَحيََّة َرُجْل َیُِخُ َٔ وّجا ٔمِيَضا َوآ ُ َُ ارٔ 

وُل یَ  ُ٘ َي َٓ  ٍُ يَرِٔج َٓ ََّضا َمَِلَی  ُل إَٔلِيطٔ أَى ُيَديَّ َٓ َيأِتٔيَضا  َٓ َة  َٓاِزُخِل اِلَحيَّ اُل َلطُ اذَِصِب  َ٘ ُي َٓ يَ َحِبّوا  َٓ وُل اهَّللُ ا َربِّ َوَجِستَُضا َمَِلَی  ُ٘

وُل یَا َربِّ َوَجِستَُضا َم  ُ٘ َي َٓ  ٍُ يَرِٔج َٓ ََّضا َمَِلَی  ُل إَٔلِيطٔ أَى ُيَديَّ َٓ َيأِتٔيَضا  َٓ َٓاِزُخِل اِلَحيََّة  وُل اهَّللُ ُسِبَحاىَطُ اذَِصِب اذَِصِب  ُ٘ َي َٓ َِلَی 

 َٓ ََّضا َمَِلَی  ُل إَٔلِيطٔ أَى ُيَديَّ َٓ َيأِتٔيَضا  َٓ اِزُخِل اِلَحيََّة  َٓ ٌَّ ٔ إ َٓ َة  َٓاِزُخِل اِلَحيَّ وُل اهَّللُ اذَِصِب  ُ٘ َي َٓ ََّضا َمَِلَی  وُل یَا َربِّ إٔى ُ٘ َي َٓ  ٍُ يَرِٔج

وُل أََتِشَُخُ بٔی  ُ٘ َي َٓ ىَِيا  ٔ أَِمَثأل السُّ ة ًََْشَ ٌَّ َلَک ٔمِثَل  ٔ َة أَِمَثالَٔضا أَِو إ ًََْشَ ىَِيا َو َحُک بٔی َوأَىَِت َلَک ٔمِثَل السُّ ـِ اِلَنلُٔک أَِو أََت



 

 

اُل صَ  َ٘ ٌَ يُ َٓکَا َّي بََسِت ىََوأجُذُظ  ًََلِيطٔ َوَسلََّه َؿٔحَک َحً َّی اهَّللُ  ِس َرأَیُِت َرُسوَل اهَّللٔ َػل َ٘ َل َٓ اَل   َذا أَِزنَی أَصِٔل اِلَحئَّة َمِيزَّٔل َٗ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعت

فآہل فملس ےن رفامای ںیم اجاتن وہں اوکس وج بس دفزویخں ںیم اریخ ںیم دفزخ ےس ےلکن اگ افر بس ویتنجں ںیم اریخ ںیم تنج ںیم اجاگیئ 

 ںیم دالخ وہ اج فہ فاہں اجےئ فہ اکی صخش وہاگ وج دفزخ ےس اتٹسھگ وہا )ٹیپ افر اہوھتں ےک لب ےلکن اگ( اس ےس اہک اجےئ اگ اجتنج

اگ اوکس ولعمؾ وہاگ ہک تنج رھبی وہیئ ےہ فہ ولٹ رک آےئ اگ افر رعض رکے اگ امکل ںیم ےن وت اس وک رھبی وہیئ اپای ےہ رپفرداگر 

 رھبی وہیئ رفامےئ اگ اجتنج ںیم دالخ وہ اج فہ اجےئ اگ اوکس رھبی وہیئ ولعمؾ وہیگ فہ ولٹ آےئ اگ افر رعض رکے اگ امکل فہ وت

دس ےہ رپفرداگر رفامےئ اگ اجتنج ںیم دالخ وہ اج ےھجت اینت ہگج ےلم یگ ےسیج داین ؟یھ افر دس داین ےک ربارب ای ویں رفامےئ اگ ریتی ہگج 

 ےن داین ےک ربارب ےہ فہ رعض رکے اگ اے امکل وت ھجم ےس ذماؼ رکات ےہ ای ھجم ےس اتسنہ ےہ احالہکن وتابداشہ ےہ۔ رافی ےن اہک ںیم

داھکیبج آپ ےن ہی دحثی ایبؿ یک وت آپ ےسنہ اہیں کت ہک آپ ےک اریخ داتن لھک ےئگ وت ہی اہک اجات ےہ ہک ہی صخش بس ےس مک 

 درہج فاال وہاگ ویتنجں ںیم۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1221    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

  تٌایٰی ًيہہياز بً رسی، ابواَلحوؾ، ابی اسحٙ، زیس بً ابی مزیه، حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل :  راوی

 َ ًِ أ ًَ ًٔ أَبٔی َمزِیََه  ًِ َیزٔیَس بِ ًَ  َٙ ًِ أَبٔی إِٔسَح ًَ ثََيا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ًُ الرسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ اَل َرُسوُل َحسَّ َٗ اَل  َٗ ًٔ َمالٕٔک  ىَٔص بِ

ًِ َسأََل اِلَحيََّة ثَََلَث َمزَّإت  َه َم َلِيطٔ َوَسلَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًِ اليَّارٔ  اهَّللٔ َػل ًِ اِسَتَحاَر ٔم اَلِت اِلَحيَُّة اللَُّضهَّ أَِزخِٔلُط اِلَحيََّة َوَم َٗ

ًِ اليَّارٔ  اَلِت اليَّاُر اللَُّضهَّ أَٔجزُِظ ٔم َٗ  ثَََلَث َمزَّإت 



 

 

یبن یلص اہلل ہیلع انہد نب رسی، اوباالوحص، ایب ااحسؼ ، زدی نب ایب رممی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

فآہل فملس ےن رفامای وج صخش تنج وک نیت ابر امےگن وت تنج یتہک ےہ ای اہلل اعتیل اوکس تنج ںیم دالخ رکے افر وج صخش نیت ابر دفزخ 

 ےس انپہ امےگن وت دفزخ یتہک ےہ ای اہلل اعتیل اوکس انپہ ںیم رھک دفزخ ےس۔

  نب ایب رممی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعانہد نب رسی، اوباالوحص، ایب ا،قح، زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ اک ایبؿ :   ابب

 تنج اک ایبؿ ۔

     1222    حسیث                               جلس سوو  :  جلس

 ابی طيبہ، احنس بً سياٌ، ابومٌاویہ، اًنع، ابی ػالح ، حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌایٰی ًيہابوبرک بً  :  راوی

 ًِ ًَ ًَِنٔع  َ ًِ اِْل ًَ اؤیََة  ٌَ ثََيا أَبُو ُم اََل َحسَّ َٗ  ٌٕ ًُ ٔسَيا ًُ أَبٔی َطِيَبَة َوأَِحَنُس بِ ثََيا أَبُو برَِکٔ بِ اَل  َحسَّ َٗ ًِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ أَبٔی َػالٕٔح 

ٌٔ َمِيزْٔل فٔی اِلَحيَّةٔ َٗ  ًِ أََحٕس إَٔلَّ َلطُ َمِيزََٔل َلِيطٔ َوَسلََّه َما ٔمِيُِٜه ٔم ًَ َّی اهَّللُ  إَٔذا َماَت اَل َرُسوُل اهَّللٔ َػل َٓ  َوَمِيزْٔل فٔی اليَّارٔ 

ایَی أُوَلئَٔک  ٌَ ِولُُط َت َٗ ََٓذلَٔک  ٌَ ََٓسَخَل اليَّاَر َورَٔث أَصُِل اِلَحئَّة َمِيزَٔلطُ   صُِه اِلَوارٔثُو

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

رماجےئ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ ہک اس ےک دف اکھٹےن ہن وہں اکی تنج ںیم دفرسا منہ ںیم۔ بج فہ 

 َؿ( فیہ فارث ںیہ
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 وج فارث اگ افر دفزخ ںیم الچ ایگ )اعمذاہلل( وت تنج فاےل ااکس اکھٹان الفارث ھجمس رک ےل ےگنیل )أ

 وہں ےگ طقف رفدفس ےک۔ ےک یہی ینعم ںیہ۔

 وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب انسؿ، اوباعمفہی، اشمع، ایب اصحل ، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


