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 33 .......................................................................................................... اتکب االصلۃ : ابب

 33 ......................................................................................................... ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

 33 ......................................................................................................... ابب ہعمج ےک وتق اک ایبؿ

 33........................................................................................... ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ
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 04 ............................................................................................. ابب اماجء یف دولک ا

 04 .......................................................................................................................ووتقں اک ایبؿ

 04 ............................................................................................................ امنز ےس وس اجےن اک ایبؿ

 00 ......................................................................................... وتق امنز یک اممتعن اک ایبؿکیھٹ دورہپ ےک 

 04 ................................................ دجسم ںیم نسہل اھک رک اجےن یک اممتعن اک ایبؿ اور امنز ںیم ہنم ڈاھےنپ یک اممتعن اک ایبؿ

 04 .......................................................................................................... ب ااہطلرةاتک : ابب

 04 ............................................................................................................... ووض یک رتبیک اک ایبؿ

 03 ...................................................................................... وج وکیئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿ

 44................................................................................................................. ووض ےک اپین اک ایبؿ

 44 ...................................................................................... نج اومرات ےس ووض الزؾ ںیہن آات اؿ اک ایبؿ

 43 ........................................................................ وض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیموج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک و

 44.................................................................................... اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

 46 ....................................................................................................... رس اور اکونں ےک حسم اک ایبؿ

 44 ........................................................................................................ ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 40 ................................................................................................... ومزوں ےک حسم یک رتبیک اک ایبؿ

 44................................................................................................................ ریسکن وھپےنٹ اک ایبؿ

 44 .......................................................................................................... ریسکن وھپےنٹ ےک ایبؿ ںیم

 46 .................................................................... سج صخش اک وخؿ زمخ ای ریسکن وھپےنٹ ےس ربارب اتہب رےہ اس اک ایبؿ

 46 .................................................................................................... ذمی ےس ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 43 .......................................................................................... ودی ےک ےنلکن ےس ووض اعمػ وہےن اک ایبؿ



 

 

 43 ...................................................................................... ےن اک ایبؿرشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہ

 64 ................................................................................. وب ہس ےنیل ےس اینپ وعرت ےک ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 63................................................................................................ لسغ انجتب یک رتبیک ےک ایبؿ ںیم

 60 .............................................................................. دوخؽ ےس لسغ وابج وہےن اک ایبؿ ارگہچ ازناؽ ہن وہ

 64 ................................................... بنج بج وسرےنہ اک ارادہ رکے لسغ ےس ےلہپ وت ووض رکےک وسےن ای اھکےن اک ایبؿ

 66 .... بنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہ

 34...................................................................... س رپ لسغ وابج ےہ ۔وعرت وک ارگ االتحؾ وہ لثم رمد ےک وت ا

 36 .................................................................................... اس ابب ںیم اسملئ لسغ انجتب ےک ذموکر ںیہ

 34 ......................................................................................................................... ممیت اک ایبؿ

 33 .............................................................................................................. ممیت یک رتبیک اک ایبؿ

 33 .......................................................................................................... بنج وک ممیت رکےن اک ایبؿ

 30 ............................................................................ احہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

 34 ....................................................................................... احہضئ بک اپک وہیت ےہ ضیح ےس ااکس ایبؿ

 34...................................................................................... اس ابب ںیم فلتخم اسملئ ضیح ےک ذموکر ںیہ

 33 ........................................................................................................احتسمہض اک ایبؿ : ابب

 33 ...................................................... احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

 34 ............................................................................................................. اک ایبؿ ےچب ےک اشیپب

 34 .......................................................................................... ڑھکے ڑھکے اشیپب رکےن وریغہ اک ایبؿ

 36 ............................................................................................................. وسماک رک ےن اک ایبؿ

 34 ............................................................................................................ اتکب اولصلة : ابب

 34 ................................................................................................................. اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

 34 .................................................................................................. رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

 36 ......................................................................................................... اذاؿ اک رحسی ےک وتق وہان

 33........................................................................................................ امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

 646 ......................................................................................... رغمب اور اشعء یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ



 

 

 643 ............................................................................................................ الکؾ ڑپےنھ اک رطہقی ۔

 644 ...................................................................................................... حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

 اک ایبؿوسرہ افہحت یک 
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 646 ................................................................................. وسرہ افہحت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

 643 .............................................................................. وسرة افہحت رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ ہن ڑپےنھ اک ایبؿ

 664 ................................................................................................... اامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایبؿ

 666 ............................................................................................................. امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

 660 ..................................................................................................................... دہشت اک ایبؿ

 664 ...................................................................... وج صخش رس ااھٹےئ اامؾ ےک رتشیپ روکع ای دجسہ ںیم اس اک ایبؿ

 664 .............................................................. دای اس اک ایبؿ سج صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ

 663 ...................................................................... بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

 663 ..................................................................... وہ اجےئ ااکس ایبؿ وج صخش امنز ڑپھ رک ای دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکا

 644 .................................................................... امنز ںیم اس زیچ یک رطػ دےنھکی اک ایبؿ وج اغلف رک دے امنز ےس

 644 ........................................................................................................... اتکب اوہسل : ابب

 644 ....................................................................................................... امنز ںیم وھبؽ اجےن اک العج

 640 .......................................................................................................... اتکب اہعمجل : ابب

 640 ......................................................................................................... ہعمج ےک دؿ لسغ اک ایبؿ

 644 ........................................................................................... ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

 643 .......................................................................... سج ےن اامؾ ےک اسھت اکی رتعک ہعمج یک اپیئ اس اک ایبؿ

 643 ........................................................................................................... ہعمج ےک دؿ یعس اک ایبؿ

 643 .......................................................................... ہعمج ےک دؿ اس استع اک ایبؿ سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ

 636 .................................................. دبےنل وک اھپدن رک اجےن اور اامؾ یک رطػ ہنم رک ےک ےنھٹیب اک ایبؿہعمج ےک دؿ ڑپکے 

 634 ........................................ ہعمج یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ اور اابتحء اک ایبؿ اور ہعمج وک وج رتک رکے ریغب ذعر ےک اس اک احؽ

 633.......................................................................................... اتکب اولصلة یف راضمؿ : ابب



 

 

 633................................................................................................. راضمؿ ںیم رتاوحی ڑپےنھ اک ایبؿ

 630 .............................................................................................................. ام اجء یف ایقؾ راضمؿ

 636 .................................................................................................. اتکب ولصة الیلل : ابب

 636 ....................................................................................................................... دجہت اک ایبؿ

 633 ................................................................................................................... ابب ورت اک ایبؿ

 604 ........................................................................................................................ ورت اک ایبؿ

 604 ..................................................................................................... ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

 603 .............................................................................................................. ایبؿحبص یک وتنسں اک 

  : ابب
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 603 ..................................................................................................... امنز امجتع یک 
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 646 ................................................................................................ اشعء اور حبص یک امجتع یک 

 643............................................................................................. اامؾ ےک اسھت دوابرہ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 644 .................................................................................................... امجتع ےس امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 644 ............................................................................................................ اامؾ اک ھٹیب رک امنز ڑپانھ

 اک ایبؿ ھٹیب رک ڑپےنھ ےس
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 643 ........................................................................ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ یک 

 643 ..................................................................................................... لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ

 644 ................................................................................................................. امنز ویطس اک ایبؿ

 644 ................................................................................................ اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 640 ......................................................................... وعرت یک امنز طقف رکےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿ

 644 .......................................................................................... اتکب رصق اولصلة یف ارفسل : ابب

 644 ................................................................................... دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

 643 ..................................................................................................... رفس ںیم امنز رصق رکےن اک ایبؿ

 643 .............................................................................................................رصق یک اسمتف اک ایبؿ

 666 .............................................................. بج تین ااقتم یک ہن رکے اور وییہن رہھٹ اجےئ وت رصق رکےن اک ایبؿ



 

 

 664 ..................................................................................... اسمرف بج تین ااقتم یک رکے وت اس اک ایبؿ

 664 ......................................................................................... اسمرف اک اامؾ وہان ای اامؾ ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ ۔

 663 ............................................................. رفس ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 664 .......................... اچتش یک امنز اک ایبؿ سج وک ارشاؼ یک امنز یھب ےتہک ںیہ وتق ااکس آاتفب ےک دنلب وہےن ےس دورہپ کت ےہ ۔

 666 ...................................................................................................امنز اچتش یک رفتمؼ دحںیثی ۔

 663 ............................................................................................ امنزی ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿ

 634 ...................................................................................... امنزی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔

 636 .............................................................................................................  ںیم ہرتہ اک ایبؿرفس

 634 ............................................................................................................ امنز ںیم رکنکوں اک اٹہان

 634 ......................................................................................................... ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

 633................................................................................................... امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ رپ رانھک ۔

 630 ................................................................................................ حبص یک امنز ںیم ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

 630 .................................................................................... ز ہن ڑپانھاپاخہن ای اشیپب یک احتج ےک وتق امن

 634 ................................................................................... امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

 636 .................................................................  ۔وج صخش دجسم ںیم اجےئ وت ریغب دو رںیتعک لفن ڑپےھ وہےئ ہن ےھٹیب

 633 ................................................................................... سج زیچ رپ دجسہ رکے اس رپ دوونں اہھت رےھک ۔

 633 ............................................................................ امنز ںیم یسک رطػ دانھکی ای دکتس دانی وتق احتج ےک ۔

 634 .................................................................................... وج صخش آای اور اامؾ وک روکع ںیم اپای وہ ایک رکے

 636 ....................................................................................................... دورد رشفی ےک ایبؿ ںیم

 634 .......................................................................................................... ؼ دحںیثی امنز یک ۔رفتم

 636 ...................................................................................................................... اجعم اولصلة

 440 ....................................................................................................... اتکب ادیعلنی : ابب

 440 .......................................................................................................... دیعنی ےک لسغ اک ایبؿ

 444 .................................................................................................... امنز دیع یک لبق ےبطخ ےک ڑپانھ

 444 ...................................................................................... دیعارطفل ںیم امنز وک اجےن ےک اوؽ ھچک اھکانیل



 

 

 446 ............................................................................................. دیعنی یک ریبکتات اور رقاتئ اک ایبؿ

 443 ........................................................................................ دیعنی یک امنز ےک اوؽ اور دعب لفن ہن ڑپانھ

 443 ........................................................................... لبق امنز دیع ےک اور دعب اس ےک لفن ڑپےنھ یک ااجزت ۔

 443 ................................................................................ اامؾ اک امنز دیع وک اجےن اک وتق اور ااظتنر رکان ےبطخ اک ۔

 443 ................................................................................................. ب ولصة اوخلػاتک : ابب

 443 ................................................................................................................. امنز وخػ اک ایبؿ

و ػ : ابب
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 464 ............................................................................................... اتکب ولصة ا

 464 ................................................................................................................ امنز وسکػ اک ایبؿ

 464 ................................................................................ اس زیچ اک ایبؿ وج امنز وسکػ ےک ابب ںیم آیئ ےہ ۔

 464 ................................................................................................... اتکب االاقستسئ : ابب

 466 ..................................................................................... اتسروں یک رگدش ےس اپین ربےنس اک ااقتعد رانھک

 463 .......................................................................................................... اتکب اہلبقل : ابب

 463 .................................................................................. ان اپاخہن ای اشیپب ےک وتقہلبق یک رطػ ہنم ہن رک

 463 ................................................................................ اپاخئہن ای اشیپب ہلبق یک رطػ ہنم رکےن یک ااجزت

 444 .................................................................................................. ہلبق یک رطػ وھتےنک یک اممتعن

 446 ....................................................................................................................... ہلبق اک ایبؿ
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 444 ....................................................................................................... دجسم وبنی یک 

 443 .................................................................................................. ؿوعروتں اک دجسم ںیم اجےن اک ایب

 444 ....................................................................................................... اتکب ارقلآؿ : ابب

 444 .................................................................................... رقآؿ وھچےن ےک واےطس اب ووض وہان رضوری ےہ

 444 ................................................................................................ الکؾ اہلل ےب ووض ڑپےنھ یک ااجزت

 444 ........................................................................................................... الکؾ اہلل اک دور رقمر رکان

 444 .............................................................................................................. رقآؿ ےک ایبؿ ںیم

 434 ................................... دجسہ اہےئ التوت ےک ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابج ےہ



 

 

 434 .................................................................................. لق وہ اہلل ادح اور ابت رک اذلی یک تلیضف اک ایبؿ

 433 ......................................................................................................... ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

 434 ................................................................................................................. داع ےک ایبؿ ںیم

 404 .................................................................................................................... داع یک رتبیک

 403 ......................................................................................... دعب حبص اور رصع ےک امنز ڑپےنھ یک اممتعن

 404 ......................................................................................................... اتکب اانجلزئ : ابب

 404 ........................................................................................................ دےنی اک ایبؿرمدہ وک لسغ 

 406 ..................................................................................................... رمدے وک نفک انہپےن اک ایبؿ

 403 ........................................................................................................ انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

 403 ...................................................................................... انجزے ےک ےھچیپ آگ ےل اجےن ایک اممتعن

 444 ....................................................................................................... انجزے یک ریبکتات اک ایبؿ

 444 ................................................................................................................ انجزہ یک داع اک ایبؿ

 443 ...............................................................................امنز انجزہ دعب امنز حبص اور امنز رصع ےک ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 440 .................................................................................................. دجسم ںیم امنز انجزہ ڑپےنھ اک ایبؿ

 440 ............................................................................................................... امنز انجزہ ےک ااکحؾ

 444 ...................................................................................................... رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

 443 ................................................................................... انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہ اجان اور انھٹیب ربقوں رپ ۔

 443 ......................................................................................................... تیم رپ روےن یک اممتعن

 444 ..............................................................................................تبیصم ےک وتق ربص رکےن اک وثاب

 446 ......................................................................................... ربص رکےن یک فلتخم دحںیثی تبیصم ںیم

 443 .......................................................................................................... نفک وچری ےک ایبؿ ںیم

 440 ............................................................................................ انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

 464 ......................................................................................................... اتکب اایصلؾ : ابب

 464 ................................................................. راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ

 466 ...................................................................................................  ےلہپ روزہ یک تین اک ایبؿرجف ےس



 

 

 464 ...................................................................................................... روزہ دلج ااطفر رکےن اک ایبؿ

 463 .................................................................................. وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

 464 ............................................................................................. روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

 463 ................................................................................................. روزہ دار وک وبہس یک اممتعن اک ایبؿ

 463 ......................................................................................................... رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

 436 ........................................................................ وج صخش راضمؿ ںیم رفس ےس آےئ ای رفس وک اجےئ اس اک ایبؿ

 436 ........................................................................ اس ےک افکرہ اک ایبؿ وج صخش راضمؿ اک روزہ دصقا وتڑ ڈاےل

 433 .................................................................................................... روزہ دار ےک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

 430 ........................................................................................................... اعوشرہ ےک روزہ اک ایبؿ

ی ےک دؿ روزہ رےنھک اک اور دسا روزہ رےنھک اک ایبؿ

ح

 

ض

 434 ............................................................. دیعارطفل اور دیعاال

 434 .................................................................................................. ہہت ےک روزں یک اممتعن اک ایبؿ

 434 ............................................................................ روزہ ذنز اک ایبؿ اور تیم یک رطػ ےس روزہ رےنھک اک ایبؿ

 436 ............................................................................................. راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

 433 ........................................................................................................ لفن روزے یک اضق اک ایبؿ

 434 ....................................................................... وج صخش راضمؿ ںیم روزے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿ

 436 ....................................................................................................... روزوں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

 436 .................................................................................................. روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 433 .................................................................................................................. بش دقر اک ایبؿ

 434 .................................................................................................... اتکب االاکتعػ : ابب

 434 ................................................................................................................... ااکتعػ اک ایبؿ

 436 .................................................................................... سج ےک دبوؿ ااکتعػ درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 433 .................................................................................................... فکتعم اک امنز دیع ےک ےئل انلکن

 433 ............................................................................................................. ااکتعػ یک اضق اک ایبؿ

 433 ......................................................................................................... اتکب ازلوکة : ابب

 433 ..................................................................................... وکة وابج وہیت ےہ اؿ اک ایبؿنج امولں ںیم ز



 

 

 344 ................................................................................................... وسےن اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿ

 344 ............................................................................................................. اکونں یک زوکة اک ایبؿ

 344 .............................................................................................................. دےنیف یک زوکة اک ایبؿ

 343 ............................................. ایبؿ اؿ زیچوں اک نج ںیم زوکة وابج ںیہن ےہ ےسیج زویر اور وسےن اچدنی اک ڈال اور ربنع

 343 ......................................................................... میتی ےک امؽ یک زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرک

 340 ............................................................................................................... رتہک یک زوکة اک ایبؿ

 344 ............................................................................................................... دنی یک زوکة اک ایبؿ

 344 .................................................................................................... اوماؽ اجترے یک زوکة اک ایبؿ

 346 ................................................................................................................. زنک ےک ایبؿ ںیم

 343 ................................................................................................................. یکزوکة اچر اپویں 

 343 ......................................................................................................... اگےئ لیب یک زوکة اک ایبؿ

 364 .................................................................. بج دو اسؽ یک زوکة یسک رپ وابج وہ اجےئ اس ےک رطےقی اک ایبؿ

 364 ..........................................................................................زوکة ںیم ولوگں وک گنت رکےن یک اممتعن

 366 .............................................................................. دصہق انیل اور نج ولوگں وک انیل درتس ےہ اؿ اک ایبؿ

 364 .................................................................................................. زوکة ہن دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

 364 .................................................................................................... زوکة دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

 363................................................................................................... ولھپں اور ویموں یک زوکة اک ایبؿ

 360 .................................................................................................... ولغں اور زوتیں یک زوکة اک ایبؿ

 360 ..................................................................................... الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

 364............................................................................................ وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

 363.................................................................................................... ذویمں ےک دوسںی ہصح اک ایبؿ

 363 ................................................................................... زوکة درکی رھپ اس وک رخدی رک ےن ای ریھپےن اک ایبؿ

 344 ..................................................................................... نج ولوگں رپ دصہق رطف وابج ےہ اؿ اک ایبؿ

 346 ....................................................................................................... دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

 344 ........................................................................................................... دصہق رطف ےنجیھب اک وتق



 

 

 344 ............................................................................................................. اتکب اجحل : ابب

 343 ................................................................................................ ارحاؾ ےک ےئل لسغ رک ےن اک ایبؿ

 340 ...................................................................................................... رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

 344 .................................................................................. نج ڑپکوں اک ارحاؾ ںیم اننہپ ونممع ےہ اؿ اک ایبؿ

 344 ............................................................................................... ے ک ےنن اک ایبؿارحاؾ ںیم رنیگن ڑپک

 346 ........................................................................................................ رحمؾ وک یٹیپ ابدنےنھ اک ایبؿ

 343 ......................................................................................................رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

 343 ........................................................................................................ جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

 334 ................................................................................................. ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

 333 ........................................................................................ بیک اک ایبؿکیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رت

 334 ..................................................................................................... کیبل دنلب آواز ےس ےنہک اک ایبؿ

 336 ................................................................................................................... جح ارفاد اک ایبؿ

 333 ..................................................................................................................... رقاؿ اک ایبؿ

 333 ...................................................................................................... کیبل وموقػ رکےن اک وتق

 304 ................................................. ایبؿالہ ہکم ےک ارحاؾ اک اور وج ولگ ہکم ںیم وہں اور کلم واےل اؿ ےک یھب ارحاؾ اک 

 304 ................................................................. دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس آدیم رحمؾ ںیہن وہاجات ۔

 300 ..................................................................................... سج وعرت وک جح ںیم ضیح آاجےئ اس اک ایبؿ

 300 ............................................................................................... جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

 304 ................................................................................................. رمعہ ںیم کیبل بک وموقػ رکے

 304 ....................................................................................................................... اک ایبؿ عتمت

 303 ..................................................................................................... رمعہ یک رفتمؼ دحوثیں اک ایبؿ

 303 ............................................................................................................. رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

 346......................................................................................................... رحمؾ وک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

 344 ....................................................................................... سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿ

 344 ................................................................................  ایبؿسج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ںیہن ےہ اس اک



 

 

 346 .............................................................................................................. رحؾ ےک اکشر اک ایبؿ

 346 ................................................................................................................... اکشر زجا اک ایبؿ

 343 .......................................................................................... وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہرحمؾ وک 

 343 ............................................................................................... وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

 346 ........................................................................................... دورسے یک رطػ ےس جح رکےن اک ایبؿ

 346 ..................................................................................................................... ااصحر اک ایبؿ

 343 .................................................................. وج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک اجےئ اس اک ایبؿ

 344 ............................................................................................................. انبےن اک احؽہبعک ےک 

 344 ........................................................................................................... وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

 346 ................................................................................................... وطاػ ںیم االتسؾ رکےن اک ایبؿ

 343 .................................................................................. رجح اوسد ےک االتسؾ ےک وتق اس وک وچےنم اک ایبؿ

 343 ............................................................................................................. دواگہن وطاػ اک ایبؿ

 343 ......................................................................................  ےکدو اگہن وطاػ اک ادا رکان دعب امنز حبص ای رصع

 366 ............................................................................................... اخہن ہبعک ےس رتصخ وہےن اک ایبؿ

 364 .................................................................................................. وطاػ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 363 .................................................................................................. یعس افصےس رشوع رک ےن اک ایبؿ

 360 ..................................................................................................... یعس یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 364 ................................................................................................... رعہف ےک دؿ روزہ رےنھک اک ایبؿ

 366 ............................................... ٰینم ےک دونں ںیم ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیم

 363 ....................................................................................... وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

 336....................................................................................................... دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

 333 ................................................................... بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس اک ایبؿ

 334 ............................................................................ رحمؾ بج اینپ ویبی ےس تبحص رکے اس یک دہی اک ایبؿ

 334 .......................................................................................... سج صخش وک جح ہن ےلم اس یک دہی اک ایبؿ

 رکے اینپ یب

 

خت
 
طب

 336 .......................................................  یب ےس لبق وطاػ ازلایدہ ےک اس یک دہی اک ایبؿوج صخش 

 333 ................................................................................................ وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔



 

 

 333 ................................................................................................. فلتخم دحںیثی دہی ےک ایبؿ ںیم

 336 ............................................................................................ رعافت اور زمدہفل ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

 334 .............................................................. ےب ووض رعافت ای زمدہفل ںیم رہھٹےن اک اور وسار وہ رک رہھٹےن اک ایبؿ

 333 ...................................................................................................... ووقػ رعافت یک ااہتن اک ایبؿ

 330 ....................................................................................وعروتں اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿ

 334 ............................................................................................... ولےتٹ وتق ےنلچ اک ایبؿرعافت ےس 

 334 ........................................................................................................... جح ںیم رحن رکےن اک ایبؿ

 336 ................................................................................................................. رحن رکےن اک ایبؿ

 333 ............................................................................................................... رس ڈنماےن اک ایبؿ

 044 ....................................................................................................................... رصق اک ایبؿ

 ی د  اک ایبؿ
لب
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 044 ......................................... تیب اہلل ےک ادنر امنز ڑپےنھ اک اور رعافت ںیم امنز رصق رکےن اک اور ہبطخ دلجی ڑپےنھ اک ایبؿ

 040 ....................................................... ینم ںیم آوھٹںی اترخی امنزوں اک ایبؿ اور ہعمج ینم اور رعہف ںیم آڑپےن اک ایبؿ

 040 ............................................................................................................ زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

 044 .......................................................................................................... ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

 046 ..................................................................................................  اور ینم ںیممیقم یک امنز اک ایبؿ ہکم

 046 .................................................................................................... اایؾ رشتقی یک ریبکتوں اک ایبؿ

صت  یک امنز اک ایبؿ
خ
م

 043 ................................................................................................... رعمس اور 

 043 ..................................................................................... ینم ےک دونں ںیم رات وک ہکم ںیم رےنہ اک ایبؿ

 064 ............................................................................................................ رکنکایں امرےن اک ایبؿ

 064 ...................................................................................................... ریم امجر ںیم رتصخ اک ایبؿ

 063 ............................................................................................................. وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

 060 ...................................................................................................... احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

 064 ...................................................................................................ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿاحہضئ 

 063 ............................................................................................ وج اکشر امرے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿ

 044 ................................................................................. ارحاؾ یک احتل ارگ ڈٹی امرے وت اس یک زجا اک ایبؿ



 

 

 046 ............................................................................... وج صخش لبق رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ

 043 .......................................................................................... وج صخش وکیئ رنک وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

 043 .................................................................................................... دفہی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 040 ....................................................................................................... جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 034 ............................................................................................ وعرت وک ریغب رحمؾ ےک جح رکےن اک ایبؿ

 034 .........................................................................................وج صخش عتمت رکے اس ےک روزوں اک ایبؿ

 036 ........................................................................................ اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم : ابب

 036 ................................................................................................ اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

 030 ............................................................................ دنمش ےک کلم ںیم الکؾ اہلل ےل اجےن یک اممتعن ےہ ۔

 030 .................................................................................... تعن ڑلایئ ںیموچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک امم

 034 ............................................................................................... یسک وک اامؿ دے وت وپرا رکے ارقا وک

 036 ........................................................................................ وج صخش دخا یک راہ ںیم ھچک دے اس اک ایبؿ

 033 ............................................................................................... تمینغ ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

 033 ................................................................................ سج اک امؽ اپوچناں ہصح ںیہن دای اجےئ اگ اس اک ایبؿ

 033 .....................................................................  ےک امؽ ےس لبق ےک می ےک سج زیچ اک اھکان درتس ےہ ۔تمینغ

 033 ....................................................................... امؽ تمینغ ںیم ےس لبق ےک می ےک وج زیچ دی اجےئ اس اک ایبؿ

 004 ................................................................................................. لفن ںیم دےین اک ایبؿ ایھتہروں وک

 004 .............................................................................................. لفن سمخ ںیم ےس دےیئ اجےن اک ایبؿ

 004 .................................................................................................. وھگڑے ےک ےصح اک ایبؿ اہجد ںیم

 003 ................................................................................................. تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

 004 ................................................................................................................... اہشدت اک ایبؿ

 044 ................................................................................................ دیہش ےک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 044 ............................................................................................. وکیسن ابت اہلل ےک راےتس ںیم ربی ےہ

 اک ایبؿ

 

ی ت
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ض
ف
 044 ............................................................................................................ اہجد یک 

 040 ......................................................................  اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿوھگڑوں اک



 

 

اہلل ہیلع ذویمں ںیم ےس وج وکیئ املسمؿ وہ اجےئ اس یک زنیم اک ایبؿ دو آدویمں ای زایدہ وک اکی ربق ںیم دنف رک ےن اک ایبؿ اور روسؽ اہلل یلص 

 044 ................................................................. وملس ےک ودعے اک دعب آپ یک وافت ےک اوبرکب یک واف رکےن اک ایبؿ

 046 ..................................................................................... اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم : ابب

 046 ....................................................................................................... دیپؽ ےنلچ یک ذنروں اک ایبؿ

 043 ........................................................................... وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

 046 ................................................................................................... ہبعک یک رطػ دیپؽ ےنلچ اک ایبؿ

ں اہلل یک انرفامین وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ
 
مب

 

ج ب

 046 .................................................................... وجذنرںی دوتس ںیہن 

 043 .................................................................................................................... وغل مسق اک ایبؿ

 043 ................................................................................... وابج ںیہن وہات اؿ اک ایبؿ نج ومسقں ںیم افکرہ

 040 .................................................................................... نج ومسقں ںیم افکرہ وابج وہات ےہ اؿ اک ایبؿ

 040 .............................................................................................................. مسق ےک افکرہ اک ایبؿ

 044 .................................................................................................. مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

 ں ےک ایبؿ ںیم : ابب
 
 

 046 ...................................................................................... اتکب ذب

 046 ........................................................................................................ اک ایبؿ ذہحیب رپ مسب اہلل ےنہک

 043 ............................................................................................................... ذاکة رضوری اک ایبؿ

 064 ................................................................................................... ذہحیب اک اھکان رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 064 ........................................................................................................ ٹیپ ےک ہچب یک ذاکة اک ایبؿ

 066 ......................................................................................... اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم : ابب

 066 ......................................................................... ؿوج اجونر ڑکلی ای رھتپ ےس امرا اجےئ اس ےک ہن اھکےن اک ایب

 064 ..................................................................................... اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

 060 ........................................................................................................ درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

 064 .................................................................................... رہ داتن واےل دردنے ےک رحاؾ وہےن اک ایبؿ

 064 ........................................................................................... نج اجونروں اک اھکان رکموہ ےہ اؿ اک ایبؿ

 066 ........................................................................................................... رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

 063 .......................................................................... وج صخش ےب رقار وہ اجےئ رمدار ےک اھکےن رپ اس اک ایبؿ



 

 

 063 ........................................................................................ اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم : ابب

 063 ...................................................................................................................... ےقیقع اک ایبؿ

 034 ............................................................................................................ ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

 036 .................................................................................................. اتکب رقابوینں یک : ابب

 036 .............................................................................................. نج اجونروں یک رقابین رکان عنم ےہ ۔

 034 .................................................................... بج کت اامؾ دیع یک امنز ےس افرغ ہن وہ رقابین یک اممتعن اک ایبؿ

 033 ......................................................................................... سج اجونر یک رقابین بحتسم ےہ اس اک ایبؿ

 033 ............................................................................................... رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن اک ایبؿ

 034 ............................................................................... وہےن اک ایبؿ اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی

 036 ................................................................................... وج ہچب ٹیپ ںیم وہ اس یک رطػ ےس رقابین رکان۔

 036 ......................................................................................... اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم : ابب

 036 .................................................................................................... اکنح اک ایپؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 033 ............................................................................................ وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ ےنیل اک ایبؿ

 034 ................................................................................................................ ایبؿرہم اک اور ةح اک 

 030 ......................................................................................................... ولخت ہحیحص ےک ایبؿ ںیم

 030 ................................................................................................ ہبیث اور ابرکہ ےک اپس رےنہ اک ایبؿ

 034 ..................................................................................... وجرشںیط اکنح ںیم درتس ںیہن اؿ اک ایبؿ ۔

 034 ................................................................................... الحہل اک اکنح اور وج اس ےک اشمہب ےہ اس اک ایبؿ

 036 ...................................................................................... درتس ںیہن اکنح ںیمنج وعروتں اک عمج رکان 

 033 ............................................................................................... اسس ےس اکنح اجزئ ہن وہےن اک ایبؿ
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 463 ............................................................................ ولڈنی اک بج ومیل ای اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

 434 ............................................................................................................... زعؽ ےک ایبؿ ںیم

 434 ..................................................................................................................... وسگ اک ایبؿ

 436 ...................................................................................... اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم : ابب

 433 ......................................................................................................... ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

 433 .................................................................................................... ڑبے نپ ںیم راضتع اک ایبؿ

 434 ................................................................................................ راضتع یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

 434 .............................................................................. اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم : ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 434 ...................................................................................... وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

 433 .................................................................................................... آزادی ںیم رشط رکےن اک ایبؿ



 

 

 433 ...................................................................................... بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔

 446 .................................................................................. ایبؿاؾ ودل اک آزاد وہان اور آزاد رکےن ےک اایتخر اک 

 446 ............................................................... سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

ں وابج ااتعؼ ںیم
 
ب ہ 

 

ہ ب

 443 ............................................................................ نج ربدوں اک آزاد رکان درتس 

 440 .......................................................................................... رمدے یک رطػ ےس آزاد رکےن اک ایبؿ

 اور زاہین اور ودل زان ےک آزاد رکےن اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 444 ............................................................. ربدے آزاد رکےن یک 

 444 .................................................................................................... وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

 443 .................................................................................... بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

 466 ............................................................................................................والء یک ریماث اک ایبؿ

 463 .................................................... اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ اور اس الغؾ یک وال اک ایبؿ وکسج وہیدی ای رصناین آزاد رکے

 460 .............................................................................................. ؿ ںیماکمبت ےک ایب : ابب

 460 ........................................................................................................ اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

 444 ......................................................................................................... اتکتب ںیم امضتن اک ایبؿ

 رک ےن اک ایبؿ

 

 444 ................................................................................................... اکمبت ےس اطقعة

 446 ................................................................................................... اکمبت یسک صخش وک زیمخ رکے

 443 .................................................................................................... اکمبت یک اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ

 434 ................................................................................................... اکمبت یک تنحم زمورری اک ایبؿ

 430 ........................................ ارگ اکمبت وج ںیطسق رقمر وہیئ ںیھت اس ےس ےلہپ دبؽ اتکتب ادا رکدے وت آزاد وہ اجےئ اگ ۔

 434 ................................................................................... بج اکمبت آزاد وہ اجےئ اس یک ریماث اک ایبؿ

 436 ...................................................................................................... اکمبت رپ رشط اگلےن اک ایبؿ

 433 ...................................................................................... ےئ وت اس یک وال اک ایبؿاکمبت بج آزاد وہ اج

 404 .................................................................................... سج اکمبت اک آزاد رکان درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 403 ............................................................................................. اکمبت یک اور اؾ ددل یک آزادی اک ایبؿ

 400 ......................................................................................... اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

 444 .......................................................................................... اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم : ابب



 

 

 444 .............................................................................................................. ہ یک اوالد اک ایبؿدمرب

 444 ............................................................................................................. دمرب ےک ااکحؾ اک ایبؿ

 443 ...................................................................................................... دمرب رکےن یک وتیص اک ایبؿ

 444 ............................................................................ ولڈنی وک بج دمرب رک دے اس ےس تبحص رکےن اک ایبؿ

 444 .............................................................................................................. دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

 443 ...................................................................................... اچےئہ ۔ دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان

 446 .................................................................................... اؾ ودل یسک صخش وک زمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

 444 ............................................................................................ اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم : ابب

 444 .............................................................................................................. رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

 444 .................................................................................... بج الغؾ ای ولڈنی ےکب وت اس اک امؽ سک وک ےلم ۔

 444 ......................................................................  عئ ےس بک کت وماہذہ وہ  اتک ےہ ۔الغؾ ای ولڈنی یک عیب ںیم اب

 446 ................................................................................................ الغؾ ولڈنی ںیم بیع اکنےنل اک ایبؿ

 466 .................................................................................................... ولڈنی وک رشط اگل رک ےنچیب اک ایبؿ

 464 ........................................................................................... اخودن وایل ولڈنی ےس ویط رکان عنم ےہ ۔

 463 .................................................................... بج درتخ اچیب اجےئ وت اس ےک لھپ اس ںیم اشلم ہن وہں ےگ

 460 ........................................................................ بج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن

 464 ............................................................................................................... رعہی ےک ایبؿ ںیم

 464 ........................................................................................... آتف اک ایبؿولھپں اور وتیھکں یک عیب ںیم 

 463 ........................................................................................ ھچک لھپ ای ویمے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿ

 463 ............................................................................................. وج عیب وجھکروں یک رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 436 ........................................................................................................... زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

 433 ................................................................................... ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 436 .............................................................................................................. ں یک عیب اک ایبؿویمو

 433 ........................................................................... وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

 433 ........................................................................................................... عیب فرػ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 434 ..................................................................................................................... رمہلط اک ایبؿ

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 434 ...................................................................... عیب 

 433 ..................................................................................اانج وک اعیمد رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿ
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 اتکب االصلۃ : ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     1    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟک بِ  ثَىٔي ا٠َِّٟيثٓٔي  ا٢َ َحسَّ َوةُ َٗ ٠َِيطٔ ُُعِ ًَ ََٓسَخ١َ  ََلَة َیِو٣ّا  َ اٟؼَّ
ٔ أََّخَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ٩ أ٧ََص 

٠ًََيِ  ََٓسَخ١َ  ٔة  َٓ ََلَة یَِو٣ّا َوصَُو بٔاِلُٜو َ اٟؼَّ
َبَة أََّخَّ ٌِ ٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ ُط أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا َٓ  ٔ ٌُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ ٣َا طٔ أَبُو ٣َِش َ٘ َٓ ٕ اِْلَِنَؼارٔيُّ  وز

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓؼل َّی  ََٓؼل ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ ٧َز٢ََ  ِس  َٗ َِٟيَص  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َصَذا َیا ٣ُِٔيَرةُ أَ ََٓؼل َّی  ٥َ ث٥َُّ َػل َس٠َّ

َؼ  َٓ َّی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓؼل َّی  ٥َ ث٥َُّ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ل

بِ  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ بَٔضَذا أ٣ُٔزُِت  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓؼل َّی  ُث بٔطٔ یَا ٔس اث٥َُّ َػل ٥ِ٠ًَِ ٣َا تَُحسِّ ٔ ا زٔیز ٌَ ِٟ

ا٢َ  َٗ  ٔ ََلة َت اٟؼَّ ِٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٦َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّٟٔذي أَ َوةُ أََو إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ صَُو ا ََٔظيرُ ب٩ُِ أَِٔی ُُعِ َذَٟٔک ََاَ٪  َٛ َوةُ   ُُعِ

ُث  ٕ اِْلَِنَؼارٔيُّ یَُحسِّ وز ٌُ  ٣َِش

 نب اہشب زرہی ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی قو ہف وتق ےن اکی روز دری یک رصع یک امنز ںیم وت  ےئ اؿ ےک دمحم نب ملسم

اپس رعوہ نب زریب اور ربخ دی اؿ وک ہک ریغمہ نب ہبعش ےن اکی روز دری یک یھت رصع یک امنز ںیم بج وہ احمک ےھت وکہف ےک سپ  ےئ اؿ 

ااصنری اور اہک ہک ایک ےہ ہی دری امنز ںیم اے ریغمہ ایک مت وک ںیہن ولعمؾ ہک ربجالیئ ارتے آامسؿ ےس  ےک اپس اوبوعسمد ہبقع نب رمعو

اور امنز ڑپیھ اوہنں ےن )رہظ یک( وت امنز ڑپیھ وضحر یلص اہلل ہیلع وملس ےن اسھت اؿ ےک رھپ امنز ڑپیھ ربجالیئ ےن )رصع یک( وت امنز 

ےن اسھت یہ اؿ ےک رھپ امنز ڑپیھ ربجالیئ ےن )رغمب یک( وت امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

وملس ےن اسھت یہ اؿ ےک رھپ امنز ڑپیھ ربجالیئ ےن )اشعء یک( وت امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اسھت یہ اؿ ےک رھپ 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اسھت یہ اؿ ےک رھپ اہک ربجالیئ ےن ربمغیپ دخا ےس ااسی  امنز ڑپیھ ربجالیئ ےن )رجف یک( وت امنز ڑپیھ روسؽ

 یہ مت وک مکح وہا ےہ۔

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

  



 

 

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     2    حسیث 

٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّلل٩ًَِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل ثَِتىٔي  ِس َحسَّ َ٘ َٟ َوةُ َو ا٢َ ُُعِ َٗ ٥َ ََاَ٪ أَبٔيطٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ   َػل

ِب١َ أَِ٪ َتِوَضزَ  َٗ ٤ُِص فٔی حُِحَزتَٔضا  ِْصَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ِّی ا  ُيَؼل

سی ےن رعوہ ےس ہک ت وھج مت وج رواتی رکےت وہ ایک ربجالیئ ےن اقمئ ن ے امنز ےک وتق رضحت روسؽ اہلل یلص بت اہک رمع نب علاا زی

اہلل ہیلع وملس ےک ےئل رعوہ ےن اہک ہک اوب وعسمد نب ہبقع نب رمعو ااصنری ےک ےٹیب ریشب ااسی یہ رواتی رکےت ےھت اےنپ ابپ ےس اور 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ ےھت رصع یک اور دوھپ رجحے ےک ادنر وہیت یھت ھجم ےس رواتی ایک رضحت اعہشئ ےن ہک 

 دویاروں رپ ڑچےنھ ےس ےلہپ ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     3    حسیث 

 ٩ًَِ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجاَء َرُج١ْ إ َٗ َُّط  ًََلأء ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ََٜت ٩ًَِ  َش َٓ ا٢َ  َٗ ِبٔح  ٔت َػََلةٔ اٟؼُّ ِٗ َو

ٔس َػ  َِ ِٟ َّي إَٔذا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٨ُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔس ًَ َِ ِٟ ِبَح ٩ِ٣ٔ ا َّى اٟؼُّ ِحزُ ث٥َُّ َػل َٔ ِٟ ٍَ ا ِبَح حٔيَن ك٠ََ َّى اٟؼُّ ل

 ِ ا٢َ ٣َا بَي َ٘ َٓ ا٢َ َصأ٧َََذا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ََلةٔ  ٔت اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ َو ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َٗ َس أَِ٪ أَِسََفَ ث٥َُّ  ٌِ ْت ََ ِٗ  َن صََذی٩ِٔ َو

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس امنز حبص اک وتق ےس اکی صخش آای ر رواتی ےہ اطع نب اسیر

ے یہ رھپ 

 

کلی

 

ن
وت پچ وہ رےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج دورسا روز وہا امنز ڑپیھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ادنریھے ہنم حبص اصدؼ 

 اہکں ےہ وہ صخش سج ےن امنز رجف اک وتق درایتف ایک  اھ اور وہ صخش وبؽ ااھٹ رسیتے روز امنز ڑپیھ رجف یک روینش ںیم اور رفامای ہک

 ںیم وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز رجف اک وتق اؿ دوونں ےک چیب ےہ ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     4    حسیث 



 

 

َّی اهَّللُ  َِٟت إِٔ٪ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِبَح  ٩ًَِ  ِّی اٟؼُّ َُٟيَؼل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

 ُٖ َي٨َِْصٔ ٠َٔص َٓ َِ ِٟ ٩َِٓ ٩ِ٣ٔ ا َز ٌِ إت ب٤ُٔزُوكٔض٩َّٔ ٣َا يُ ٌَ ِّٔ  ا٨َِّٟشاُئ ٣َُت٠َ

اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ڑپےتھ ےھت رجف یک امنز رھپ وعرںیت امنز ےس افرغ وہ رک یتٹلپ ںیھت 

 اچدرںی یٹیپل وہںیئ اور اچہپین ہن اجیت ںیھت ادنریھے ےس ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     5    حسیث 

ّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِس أَِزَرَک  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ ِبٔح  اٟؼُّ

ِْصَ  ٌَ ِٟ ِس أَِزَرَک ا َ٘ َٓ ٤ُِص  زَُب اٟظَّ ِِ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ِْصٔ  ٌَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ِبَح َو٩ِ٣َ أَِزَرَک َر  اٟؼُّ

ز حبص یک آاتفب ےنلکن ےس ےلہپ وت اپ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش ےن اپ یل اکی رتعک امن

 اکچ وہ حبص وک اور سج صخش ےن اپ یل اکی رتعک امنز رصع یک آاتفب ڈوےنب ےس ےلہپ وت اپ اکچ وہ امنز رصع وک ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ےک ووتقں اک ایبؿابب امنز 

     6    حسیث 

 ٥ِ ُٛ ٔ أٟطٔ إٔ٪َّ أََص٥َّ أ٣َِز ٔلَی ٤ًَُّ َتَب إ َٛ أب  َِٟدلَّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٍٕ ٣َِولَی  ٔ َى ٩ًَِ ٧َآ َٓ َٔٔوَضا َوَحا ٩ِ٤َ َح َٓ ََلةُ   ٨ًِٔٔسي اٟؼَّ

 ٔ ُضَو ٟ َٓ َضا  ٌَ َٔٔى زٔی٨َُط َو٩ِ٣َ َؿيَّ ٠َِيَضا َح ٔلَی أَِ٪ یَُٜوَ٪ ه١ُّٔ ًَ ا إ ًّ ِيُئ ذَٔرا َٔ ِٟ ِضَز إَٔذا ََاَ٪ ا َتَب أَِ٪ َػ٠ُّوا اٟوُّ َٛ ٍُ ث٥َُّ  ٤َا ٔسَواَصا أَِؿَي

َسَدئِن أَِو  ِسَر ٣َا َئشيرُ اٟزَّاُٛٔب ََفِ َٗ ْة  اُئ َن٘ٔيَّ ـَ ْة بَِي ٌَ ٔٔ ٤ُِص ٣ُزَِت ِْصَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ٥ِ ٣ِٔث٠َطُ َوا ُٛ ِب١َ أََحٔس َٗ ؤب  ثَََلثَّة  ُُغُ

َََٓل  ٩ِ٤َ ٧َا٦َ  َٓ ٔلَی ث٠ُُٔث ا٠َِّٟي١ٔ  ُٙ إ َٔ َُاَب اٟظَّ ٌَٔظاَئ إَٔذا  ِٟ ٤ُِص َوا بَِت اٟظَّ زَٔب إَٔذا َُغَ ِِ ٤َ ِٟ ٤ِٔص َوا ٩ِ٤َ ٧َا٦َ  اٟظَّ َٓ ًَِي٨ُُط  ٧َا٣َِت 

ِبَح َوا٨ُُّٟحو٦ُ بَازٔیَ  ًَِي٨ُطُ َواٟؼُّ َََٓل ٧َا٣َِت  ٩ِ٤َ ٧َا٦َ  َٓ ًَِي٨ُُط  ََل ٧َا٣َِت  َْٜة َٓ ٔ  ْة ٣ُِظتَب

انعف علااہلل نب رمع ےک ومیل )الغؾ آزاد( ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب ےن اےنپ اعوملں وک اھکل ہک اہمتری بس دخوتمں 

ںیم امنز تہب رضوری اور امہ ےہ ریمے زندکی سج ےن امنز ےک اسملئ اور ااکحؾ اید ےئک اور وتق رپ ڑپیھ وت اس ےن اانپ دنی 



 

 

 سج ےن امنز وک فلت ایک وت اور دخ ںیت زایدہ فلت رکے اگ رھپ اھکل امنز ڑپوھ رہظ یک بج آاتفب ڈ ل اجےئ اور اسہی وفحمظ راھک

آدیم ےک اکی اہھت ربارب وہ اہیں کت ہک اسہی آدیم اک اس ےک ربارب وہ اجےئ اور امنز ڑپوھ رصع یک بج کت ہک آاتفب دنلب اور دیفس 

اوٹن یک وساری رپ ھچ لیم ای ون لیم لبق رغوب ےک آدیم چنہپ ےکس اور امنز ڑپوھ رغمب یک بج وسرج رےہ ااسی ہک دعب امنز رصع ےک 

ڈوب اجےئ اور اشعء یک امنز بج قفش اغبئ وہ اجےئ اہتیئ رات کت وج صخش وس اجےئ اشع یک امنز ےس ےلہپ وت دخا رکے ہن ےگل آھکن 

 ز ڑپوھ حبص یک اور اترے اصػ ےنھگ وہےئ وہں ۔اس یک ہن ےگل آھکن اس یک ہن ےگل آھکن اس یک اور امن

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     7    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  طٔ أَِٔی ُسَضِي١ٕ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ِضَز إَٔذا َزاَُِت  بَحسَّ ٔلَی أَِٔی ٣ُوَسي أَِ٪ َػ١ِّ اٟوُّ َتَب إ َٛ أب  َِٟدلَّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

٤ُِص  بَِت اٟظَّ زَٔب إَٔذا َُغَ ِِ ٤َ ِٟ ْة َوا ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ٠ََضا ُػَِفَ َٗ ْة  اُئ َن٘ٔيَّ ـَ ٤ُِص بَِي ِْصَ َواٟظَّ ٌَ ِٟ ٤ُِص َوا ٥َِٟ  اٟظَّ ٌَٔظاَئ ٣َا  ِٟ ِ ا َوأََّخِّ

١ٔ َت٥ِ٨َ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ أِ ٓٔيَضا َُٔشوَرَتئِن كَؤی٠ََتئِن ٩ِ٣ٔ ا َْٜة َواِْقَ ٔ ِبَح َوا٨ُُّٟحو٦ُ بَازٔیَْة ٣ُِظتَب  َوَػ١ِّ اٟؼُّ

امکل نب ایب اعرم ایحبص ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن اوب ومٰیس ارعشی وک اھکل ہک امنز ڑپھ رہظ یک بج وسرج ڈ ل 

ور آاتفب دیفس اصػ وہ زرد ہن وہےن اپےئ اور امنز ڑپھ رغمب یک بج وسرج ڈوےب اور دری رک اشعء یک اجےئ اور امنز ڑپھ رصع یک ا

 امنز ںیم اہجں کت وت اجگ ےکس اور امنز ڑپھ حبص یک اور اترے اصػ ےنھگ وہں اور امنز ڑپھ رجف یک امنز دو وسرںیت یبمل لصفم ےس۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     8    حسیث 

ِْصَ َواٟظَّ  ٌَ ِٟ زٔيِّ أَِ٪ َػ١ِّ ا ٌَ ٔلَی أَِٔی ٣ُوَسي اِْلَِط َتَب إ َٛ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َوَة  َٗ ٩ًَِ ُُعِ ْة  اُئ َن٘ٔيَّ ـَ ِسَر ٣َا ٤ُِص بَِي

 َ إٔل َٓ َت  ِ
إِٔ٪ أََّخَّ َٓ ٌَٔظاَئ ٣َا بَِي٨ََک َوبَيَِن ث٠ُُٔث ا٠َِّٟي١ٔ  ِٟ أسَذ َوأَِ٪ َػ١ِّ ا ی َطِْطٔ ا٠َِّٟي١ٔ َوََل َت٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ َئشيرُ اٟزَّاُٛٔب ثَََلثََة ََفَ

ا٠ٔٓٔيَن  َِ ِٟ  ا

ہک امنز ڑپھ رصع یک اور آاتفب دیفس وہ اانت دؿ وہ  رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمعنب اطخب ےن اوب ومٰیس ارعشی وک اھکل



 

 

 ہک اوٹن اک وسار دعب امنز رصع ےک ون لیم اج ےکس اور ڑپھ اشعء یک امنز اہتیئ رات کت آرخ درہج آدیھ رات کت اور اغلف تم وہ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   باب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     9    حسیث 

َّطُ َسأ٢ََ أَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ٍٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َرآ ا٢َ أَبُو ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ٔت اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ َو بَا صَُزیَِزَة 

 ُ بَِت صَُزیَِزَة أ٧ََا أ زَٔب إَٔذا َُغَ ِِ ٤َ ِٟ َک ٣ِٔث٠َِيَک َوا ِْصَ إَٔذا ََاَ٪ ه٠ُّٔ ٌَ ِٟ َک ٣ِٔث٠ََک َوا ِضَز إَٔذا ََاَ٪ ه٠ُّٔ ٌَٔظاَئ  ِخبٔرَُک َػ١ِّ اٟوُّ ِٟ ٤ُِص َوا اٟظَّ

٠ََص  َِ ِٟ ىٔي ا ٌِ َبٕع َي َِ ِبَح َٔ  ٣َا بَِي٨ََک َوبَيَِن ث٠ُُٔث ا٠َِّٟي١ٔ َوَػ١ِّ اٟؼُّ

ت یلص اہلل ہیلع وملس یک یب یب اؾ ک ہم ےک ومیل ںیہ اوہنں ےن وپاھچ اوبرہریہ ےس امنز اک وتق، اہک اوبرہریہ علا اہلل نب راعف وج آرضحن

ےن ںیم اتبؤں ھجت وک امنز ڑپھ رہظ یک بج اسہی ریتا ریتے ربارب وہ اجےئ اور رصع یک بج اسہی ریتا ھجت ےس دوانگ وہ اور رغمب یک 

 یئ رات یک اور حبص یک ادنریھے ہنم ۔بج آاتفب ڈوب اجےئ اور اشعء یک اہت

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     10    حسیث 

ِْصَ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ِّی ا ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ِْصَ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٌَ ِٟ ََٓيحُٔسص٥ُِ ُيَؼ٠ُّوَ٪ ا  ٕٖ ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٔلَی بَىٔي  ُد اِْلِٔنَشاُ٪ إ  یَِْخُ

اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک مہ امنز رصع یک ڑپےتھ ےھت اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک دمہنی ںیم رھپ مہ ںیم ےس وکیئ اجات ینب 

 یک امنز ںیم۔ رمعو نب وعػ ےک ہلحم ںیم وت اپات اؿ وک رصع

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     11    حسیث 

اصُٔب  ِْصَ ث٥َُّ یَِذَصُب اٟذَّ ٌَ ِٟ ِّی ا ٨َّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ْة ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٌَ ٔٔ ٤ُِص ٣ُزَِت َيأِتٔيض٥ِٔ َواٟظَّ َٓ َُٗبإئ  ٔلَی   إ

  اھ اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک مہ امنز رصع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ڑپےتھ ےھت رھپ مہ ںیم ےس وکیئ اجےن واال ابق وک اجات



 

 

 رھپ واہں ےک ولوگں وک اتلم  اھ اور آاتفب دنلب راتہ  اھ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب امنز ےک ووتقں اک ایبؿ

     12    حسیث 

ٔشٓيٕ  ٌَ ِضَز َٔ وَ٪ اٟوُّ ُت ا٨َّٟاَض إَٔلَّ َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ ِٛ ا٢َ ٣َا أَِزَر َٗ َّطُ  ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 دمحم نب ایب رکب دصقی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وت احصہب وک رہظ ڈنھٹے وتق ڑپےتھ داھکی۔اقمس نب 

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

  

 ابب ہعمج ےک وتق اک ایبؿ

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ابب ہعمج ےک وتق اک ایبؿ

     13    حسیث 

ٔلَی ٔجَس  ٩ًَِ  ُح إ ٔة تُِْطَ ٌَ ُِٟح٤ُ ٘ٔي١ٔ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب یَِو٦َ ا ٌَ ٔ َٔٔشّة ٟ ٨ُِت أََري ك٨ِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ إٔذَا ٣َأٟٕک  َٓ زِِٔیِّ  َِ ِٟ ٤َِِٟشحٔٔس ا ارٔ ا

ِٟحُ  َّی ا أب َوَػل َِٟدلَّ َد ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِٟحَٔسارٔ ََّخَ َٔٔشَة ٠َََُّضا ه١ُّٔ ا ٨ِ ٨َ٘ٔي١ُ َُٔشَي اٟلِّ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َس َػََلةٔ ا ٌِ ََ  ٍُ ا٢َ ٣َأْٟک ث٥َُّ ٧َزِٔج َٗ َة  ٌَ ٤ُ

َحائٔ  َـّ ائ٠ََٔة اٟ َٗ 

ی امکل نب ایب اعرم ایحبص ےس رواتی ےہ اہک اوہنں ےن ںیم داتھکی  اھ اکی وبرای لیقع نب ایب اطبل اک ڈاال اجات  اھ ہعمج ےک دؿ دجسم وبن

م یک رطػ یک دویار ےک ےلت وت 

 ھ
ح
پ 

ے اور امنز ڑپےتھ ہعمج یک امکل ےن ےک 

 

کلی

 

ن
بج اسرے وبرےی رپ دویار اک اسہی آاجات رمع نب اطخب 

 اہک ہک مہ دعب امنز ےک آ رک اچتش ےک وعض وس راہ رکےت۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ےک وتق اک ایبؿابب ہعمج 

     14    حسیث 

ِْصَ ب١ٕ٠َ٤َٔ  ٌَ ِٟ َّی ا ٤َِٟٔسی٨َٔة َوَػل َة بٔا ٌَ ُِٟح٤ُ َّی ا اَ٪ َػل َّٔ ًَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِٔی َس٠ٔيٕم أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 



 

 

 علا اہلل نب ادیس نب رمعو نب سیق ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ ےن امنز ڑپیھ ہعمج یک دمہنی ںیم اور رصع یک للم ںیم

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

  

 ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ

     15    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ََلةَ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِس أَِزَرَک اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلةٔ  ّة ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َر َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 اوبرہریہ ےن رواتی ایک ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج ےن اکی رتعک امنز ںیم ےس اپ یل وت اس ےن وہ امنز اپ یل۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ

     16    حسیث 

ِحَس  اَتِتَک اٟشَّ َٓ ِس  َ٘ َٓ ُة  ٌَ ِٛ َٓاَتِتَک اٟزَّ و٢ُ إَٔذا  ُ٘ أب ََاَ٪ َي َِٟدلَّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَ  ٍٕ ٔ  ةُ ٩ًَِ ٧َآ

 رفامےت ںیہ ہک بج اضق وہ اجےئ روکع ریتا وت اضق وہ ایگ دجسہ ریتا ۔علا اہلل نب رمع 

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ

     17    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ِحَسةَ  ٩ًَِ  ِس أَِزَرَک اٟشَّ َ٘ َٓ َة  ٌَ ِٛ وََلٔ٪ ٩ِ٣َ أَِزَرَک اٟزَّ ُ٘  َوَزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت ََا٧َا َي

  ۔اامؾ امکل ےتہک ںیہ ہک ےھجم اچنہپ علااہلل نب رمع اور زدی نب اثتب ےس ہک وہ دوونں رفامےت ےھت سج ےن روکع اپای وت اس ےن دجسہ اپ ایل

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ایبؿ اس صخش اک سج ےن اکی رتعک اپیئ



 

 

     18    حسیث 

ُِٟقِ  اَءةُ أ٦ُِّ ا اَتُط ْٔقَ َٓ ِحَسَة َو٩ِ٣َ  َٞ اٟشَّ ِس أَِزَر َ٘ َٓ َة  ٌَ ِٛ َٞ اٟزَّ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِزَر ُ٘ ثٔيرْ ٩ًَِ أَبَا صَُزیَِزَة ََاَ٪ َي َٛ اَتطُ َخيِْر  َٓ ِس  َ٘ َٓ  آٔ٪ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ وہ رفامےت ےھت ہک سج صخش ےن روکع اپایل وت اس ےن دجسہ اپ ایل ینعی رتعک اپیئ اور سج وک وسرہ افہحت ڑپانھ ہن 

 الم وت اس یک تہب ریخ اجیت ریہ۔

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

  

ق الیلل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 ابب اماجء یف دولک ا

 اتکب االصلۃ :   ابب

ق الیلل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 ابب اماجء یف دولک ا

     19    حسیث 

٤ِٔص ٣َِي٠َُضا و٢ُ زُُٟوُک اٟظَّ ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

س ےس آاتفب اک ڈانلھ رماد ےہ ۔ رواتی ےہ انعف ےس ہک علااہلل نب رمع ےتہک

م

 

لش

 ےھت دولک ا

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

ق الیلل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 ابب اماجء یف دولک ا

     20    حسیث 

ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣ُدِ  َٗ ُِٟحَؼئِن  ُٙ ا٠َِّٟي١ٔ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا ِٟهَِیُء َوََُش اَء ا َٓ ٤ِٔص إَٔذا  ُٞ اٟظَّ و٢ُ زُُٟو ُ٘ ًَبَّإض ََاَ٪ َي ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ بْٔر أَ٪َّ 

َُ ا٠َِّٟي١ٔ َوُه٤َ٠ُِتطُ   اِجت٤َٔا

ق الیلل رات اک زگران او

ص

 

غ

م ےس وپرب وک اور 

 ھ
ح
پ 

س بج وہات ےہ ہک اسہی ےٹلپ 

م

 

لش

ر ادنریھ علا اہلل نب ابعس ےتہک ےھت ہک دولک ا

 اس اک ۔

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

  

 ووتقں اک ایبؿ

 اتکب االصلۃ :   ابب



 

 

 ووتقں اک ایبؿ

     21    حسیث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َٟطُ  ٩ًَِ  ٤ََّا ُوتَٔز أَص٠َِطُ َو٣َا أ٧َ َٛ ِْصٔ  ٌَ ِٟ ُٔوتُُط َػََلةُ ا َّٟٔذي َت ا٢َ ا َٗ 

ر علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش یک اضقء وہ اجےئ رصع یک امنز وت وگای ٹل ایگ  رھ اب

 اس اک۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ووتقں اک ایبؿ

     22    حسیث 

 ٌَ ِٟ ٥َِٟ َيِظَضِس ا ٠َقَٔی َرُجَّل  َٓ ِْصٔ  ٌَ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا أب اِنَْصَ َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا َحَبَشَک ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ  ِْصَ 

َت  ِٔ َّٔ َ ا٢َ ٤ًَُزُ ك َ٘ َٓ َٟطُ اٟزَُّج١ُ ًُِذّرا  ََٓذََکَ  ِْصٔ  ٌَ ِٟ  ٩ًَِ َػََلةٔ ا

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب رصع یک امنز ڑپھ رک ولےٹ اکی صخش ےس الماقت وہیئ وج رصع یک امنز ںیم ہن  اھ 

 اہک اامؾ امکل وپاھچ آپ ےن، سک وہج ےس مت رک  ےئ امجتع ںیم آےن ےس؟ اس ےن 

 

ففت
ط
ھچک ذعر ایبؿ ایک بت رفامای آپ ےن 

ی ف
طف

 

ن
ء وافء و  

 

ی ف ےس ےہ رعب ولگ اہک رکےت ںیہ لکل ش
طف

 

ن
 

 

ففت
 ط

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 ووتقں اک ایبؿ

     23    حسیث 

اَتطُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ یَ  َٓ ٤ََٟا  ُتَضا َو ِٗ اَتطُ َو َٓ ََلَة َو٣َا  ِّی اٟؼَّ َُٟيَؼل َِّی  ٤َُِٟؼل و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٌٔيٕس أ٧َ ١ُ ٩ِ٣ٔ ِحٌَي ب٩ِٔ َس ـَ ِٓ ًَِو٥ُ أَِو أَ تَٔضا أَ ِٗ  َو

 أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ 

 نکیل سج دقر وتق زگر ایگ وہ ااھچ اور  رتہ  اھ اس ےک  رھ ییحی نب دیعس ےتہک ےھت ہک امنزی یھبک امنز ڑپاتھ ےہ اور وتق اجات ںیہن راتہ

 ابر ےس۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب



 

 

 ووتقں اک ایبؿ

     24    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أُُِٔمَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ََلةَ ٩ًَِ ٧َآ ٔف اٟؼَّ ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠ُُط  ِ٘ ًَ ََٓذَصَب  ٠ًََِيطٔ    

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےب وہش وہ  ےئ اؿ یک لقع اجیت ریہ رھپ اوہنں ےن امنز یک اضق ہن ڑپیھ

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

  

 اجےن اک ایبؿامنز ےس وس 

 اتکب االصلۃ :   ابب

 امنز ےس وس اجےن اک ایبؿ

     25    حسیث 

 َّ ى َحً ١َ ٩ِ٣ٔ َخِيبََر أَِْسَ َٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  ًَ َّى اهَّللُ  ٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ي إَٔذا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ ا٠َِّٟي١ٔ ٩ًَِ َس

ا٢َ ٟٔبََٔل  َٗ َض َو ُٗسِّ َُعَّ َ بََٔل٢ْ ٣َا  ََ َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابُُط َوَ َّى اهَّللُ  ِبَح َو٧َا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٨ََٟا اٟؼُّ  ِ ََ ِ ٔلَى ٢ٕ اَ َٟطُ ث٥َُّ اِست٨َََس إ َر 

٥ِ٠َ َيِشتَِيِ٘ٔى َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٓ ًَِي٨َاُظ  ٠َبَِتُط  َِ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ اب١ُٔ ا َ٘ ٔب َراح٠َٔتٔطٔ َوصَُو ٣ُ ِٛ ٥َ َوََل بََٔل٢ْ َوََل أََحْس ٩ِ٣ٔ اٟزَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ل

ا٢َ بََٔل٢ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ََ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ز َٔ َٓ ٤ُِص  بَِتُض٥ِ اٟظَّ َّي ََضَ َّٟٔذي أََخَذ َحً ٔسي ا ِٔ أََخَذ ب٨َٔ

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ  َٝ ٔش ِٔ َتازُوا َطِيّئا ث٥َُّ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔب٨َٔ ِٗ ُثوا َرَواح٠َُٔض٥ِ َوا ٌَ َب َٓ َتازُوا  ِٗ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َّى اهَّللُ ٢ُ اهَّللٔ َػل  َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّى اهَّللُ  َّى بٔض٥ِٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓؼل ََلَة  ا٦َ اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بََٔلَّل  ََلَة ٩ِ٣َ ٧َٔسَي ًَ َضي اٟؼَّ َٗ ا٢َ حٔيَن  َٗ ِبَح ث٥َُّ  ٥َ اٟؼُّ

ََلَة ٟٔٔذَِکٔ  و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ُ٘ الَى َي ٌَ َٞ َوَت إٔ٪َّ اهَّلَل َتَباَر َٓ َصا  ٠ُِيَؼ٠َِّضا إَٔذا َذََکَ َٓ ََلَة   ياٟؼَّ

 وملس بج ولےٹ گنج  ربی ےس رات وک ےلچ بج اریخ رات دیعس نب ابیسمل ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

کت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ارت ڑپے اور البؽ ےس رفامای حبص یک امنز اک مت ایخؽ روھک اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس وس رےہ اور بج 

 حبص یک رطػ ےئک رےہ اور گل آ ی آھکن البؽ یک وت ہن دخا وک وظنمر  اھ البؽ اجےتگ رےہ رھپ البؽ ےن ہیکت اگلای اےنپ اوٹن رپ اور ہنم اانپ

اجےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور ہن البؽ اور ہن وکیئ رتش وسار اہیں کت ہک ڑپےن یگل اؿ رپ زیتی دوھپ یک بت وچکن اےھٹ 

اس زیچ ےن سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس رپ زور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور رفامای ایک ےہ ہی اے البؽ اہک البؽ ےن زور ایک ھجم رپ 

ایک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وکچ رکو وت الدے ولوگں ےن اجکوے اےنپ. وھتٰڑی دور ےلچ ےھت ہک مکح ایک روسؽ اہلل یلص 



 

 

اہلل ےن رجف یک۔ دعب اس ےک رفامای بج امنز ڑپھ  اہلل ہیلع وملس ےن البؽ وک ریبکت ےنہک اک وت ریبکت یہک البؽ ےن امنز یک رھپ امنز ڑپیھ روسؽ

ےکچ وج صخش وھبؽ اجےئ امنز وک وت اچےیہ ہک ڑپھ ےل اس وک بج اید آےئ ویکہکن اہلل اعتیل رفامات ےہ اقمئ رک امنز وک سج وتق اید 

 رکے ھجم وک ۔

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 امنز ےس وس اجےن اک ایبؿ

     26    حسیث 

ََّٜة  ٣َ ٔٙ ی ِي٠َّة بَْٔطٔ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َض َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َُعَّ َٗ َُّط  ٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أ٧َ ََلة ١ََّ بََٔلَّل أَِ٪ یُوَٗٔوُض٥ِ ٠ٟٔؼَّ َوَوَ

 ٔ َس ب َٗ أ٣َََزصُ ََفَ َٓ زًُٔوا  َٓ ِس  َٗ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ َى ا َ٘ اِستَِي َٓ ٤ُِص  ٠َِيض٥ِٔ اٟظَّ ًَ ِت  ٌَ ِس ك٠ََ َٗ ُووا َو َ٘ َّي اِستَِي ُسوا َحً َٗ َّی ََل٢ْ َوَر ٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا َو  َٗ َِٟوازٔي َو َٔک ا ُجوا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّي َیِْخُ بُوا َحً َٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیزِ ًَ ُجوا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اهَّللُ  َّي ََّخَ ٕ بٔطٔ َطِيَلاْ٪ ََفَٛٔبُوا َحً از

 ٔ ئُوا َوأ٣َََز ب ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َی٨ِزُٟٔوا َوأَِ٪ یََتَوؿَّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟوازٔي ث٥َُّ أ٣َََزص٥ُِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّی ا ََٓؼل ََلةٔ أَِو ُي٘ٔي٥َ  ََلَّل أَِ٪ ی٨َُازَٔي بٔاٟؼَّ

ا٢َ َیا أَیَُّضا ا٨َّٟ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ زًَٔض٥ِٔ  َٓ ِس َرأَي ٩ِ٣ٔ  َٗ َِٟيض٥ِٔ َو ٔ َٖ إ ٥َ بٔا٨َّٟأض ث٥َُّ اِنَْصَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َبَف َػل َٗ اُض إٔ٪َّ اهَّلَل 

٩ًَِ اٟؼَّ   ٥ِ ُٛ َس أََحُس َٗ إَٔذا َر َٓ ٔ صََذا  َُيِر َِٟي٨َا فٔی حٔيٕن  ٔ َززََّصا إ َٟ ِو َطاَئ  َٟ ٤َا ََاَ٪ أَِرَواَح٨َا َو َٛ ٠ُِيَؼ٠َِّضا  َٓ ِيَضا  َٟ ٔ ََ إ ٔ ز َٓ ٔ أَِو َنٔشَيَضا ث٥َُّ  ََلة

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ  ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َت َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٔ َت ِٟ تَٔضا ث٥َُّ ا ِٗ ِّی ُيَؼ٠ِّيَضا فٔی َو ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ِيَلاَ٪ أَتَی بََٔلَّل َوصَُو  اٟظَّ

أَِؿ  ٠ًََِيطٔ َٓ َّی اهَّللُ  ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّي ٧َا٦َ ث٥َُّ َز ٔييُّ َحً ُ اٟؼَّ أ ٤َا یَُضسَّ َٛ ئُُط  ٥ِ٠َ یَز٢َِ یَُضسِّ َٓ ُط  ٌَ أَِخبََر بََٔل٢ْ َرُسو٢َ َح َٓ ٥َ بََٔلَّل  َوَس٠َّ

 َّ َّٟٔذي أَِخبََر َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٥َ ٣ِٔث١َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ََّک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ أَبُو بَِْکٕ أَِطَضُس أ٧َ َ٘ َٓ ٥َ أَبَا بَِْکٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اهَّللُ 

 اهَّللٔ 

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رات وک ارتے راہ ںیم ہکم ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور رقمر ایک البؽ وک اس رپ ہک اگج دںی اؿ 

ر وس  ےئ ولگ رھپ اجےگ اور وسرج لکن آای  اھ اور ربھگاےئ ولگ وت مکح ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وک واےطس امنز ےک وت وس  ےئ البؽ او

وملس ےن وسار وہےن اک اتہک لکن اجںیئ اس وادی ےس اور رفامای ہک اس وادی ںیم اطیشؿ ےہ سپ وسار وہےئ اور لکن  ےئ اس وادی 

 ےن ارتےن اک اور ووض رکےن اک اور مکح ایک البؽ وک اذاؿ اک ای ریبکت اک رھپ وتمہج وہےئ ےس بت مکح ایک اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں یک رطػ اور داھکی اؿ یک ربھگاٹہ وک وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ولوگں وک۔ ےب کش روک 

وہ ریھپ داتی امہری اجونں وک وسا اس وتق ےک اور یسک وتق وت بج وس اجےئ وکیئ مت  راھک  اھ اہلل اعتیل ےن امہری اجونں وک اور ارگ اچاتہ وت



 

 

ںیم ےس امنز ےس ای وھبؽ اجےئ اس یک رھپ ربھگا ےک اےھٹ امنز ےک ےئل وت اچےئہ ہک ڑپھ ےل اس وک ےسیج ڑپاتھ ےہ اس وک وتق رپ رھپ 

 دای اؿ وک رھپ اگل  ےنکپھ اؿ وک ےسیج  ےتکپھ ںیہ ےچب وک اہیں کت ہک وس اطیشؿ آای البؽ ےک اپس اور وہ ڑھکے وہےئ امنز ڑپےتھ ےھت وت اٹل

احؽ  رےہ وہ رھپ الہای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن البؽ وک سپ ایبؿ ایک البؽ ےن ایس رطح ےسیج رفامای  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن

 ہیلع وملس ےن احؽ اؿ اک اوبرکب ےس وت اہک اوبرکب ےن ںیم وگایہ داتی وہں اؿ وک سپ ایبؿ ایک البؽ ےن ایس رطح ےسیج رفامای آپ یلص اہلل

 اس ارم یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ےک روسؽ ںیہ ۔

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

  

 کیھٹ دورہپ ےک وتق امنز یک اممتعن اک ایبؿ

 اتکب االصلۃ :   باب

 کیھٹ دورہپ ےک وتق امنز یک اممتعن اک ایبؿ

     27    حسیث 

ِئح جَ  َٓ ََِٟحِّ ٩ِ٣ٔ  َة ا ا٢َ إٔ٪َّ ٔطسَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أَبِزٔزُوا ٩ًَِ  َٓ ََِٟحُّ  َٓإَٔذا اِطَتسَّ ا َض٥ََّ٨ 

ُ ٩ًَِ اٟؼَّ  َشئِن فٔی َ َٔ َضا ب٨َٔ َٟ أَذَٔ٪  َٓ ا  ـّ ٌِ ََ ٔضي  ٌِ ََ َِٟت یَا َربِّ أ١ََََ  ا َ٘ َٓ ٔلَی َربَِّضا  َِٜت ا٨َّٟاُر إ ا٢َ اِطَت َٗ ٔ َو ٕص فٔی ََلة َٔ ٕ َن ًَا٦  ِّ١

 ٕٔ ِي ٕص فٔی اٟؼَّ َٔ َتأئ َوَن  اٟظِّ

یم یک منہج ےک وجش ےس ےہ وت بج زیت وہ رگیم اتریخ اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن زیتی رگ

رکو امنز ںیم ڈنھٹک کت اور رفامای آپ ےن وکشہ ایک آگ ےن اےنپ رپورداگر ےس اور اہک اے رپورداگر ںیم اےنپ آپ وک اھکےن یگل وت 

 ۔ اذؿ دای اس وک رپورداگر ےن دو اسسن اک رہ اسسن ےنیل اک اجڑے ںیم اور اسسن اکنےنل اک رگیم ںیم

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 کیھٹ دورہپ ےک وتق امنز یک اممتعن اک ایبؿ

     28    حسیث 

ا٢َ إٔذَ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِئح ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ََِٟحِّ ٩ِ٣ٔ  َة ا إٔ٪َّ ٔطسَّ َٓ  ٔ ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ أَبِزٔزُوا  َٓ ََِٟحُّ  ا اِطَتسَّ ا

َتأئ  ٕص فٔی اٟظِّ َٔ َشئِن َن َٔ ًَا٦ٕ ب٨َٔ ََٟضا فٔی ١َُِّ  َٓأَذَٔ٪  ٔلَی َربَِّضا  َِٜت إ ٕٔ َجَض٥ََّ٨ َوَذََکَ أَ٪َّ ا٨َّٟاَر اِطَت ِي ٕص فٔی اٟؼَّ َٔ  َوَن



 

 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج زیت رگیم وہ وت اتریخ رکو امنز یک ڈنھٹک کت اس ےئل ہک زیتی اوبرہریہ ےس رواتی ےہ 

رگیم یک منہج ےک وجش ےس ےہ اور رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک آگ ےن ہلگ ایک رپورداگر ےس وت اذؿ دای رپورداگر ےن اس وک 

 اکی اسسن رگیم ںیم۔ دو اسوسنں اک اکی اسسن اجڑے ںیم اور

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

  

 اتکب االصلۃ :   ابب

 کیھٹ دورہپ ےک وتق امنز یک اممتعن اک ایبؿ

     29    حسیث 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ِئح ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ََِٟحِّ ٩ِ٣ٔ  َة ا إٔ٪َّ ٔطسَّ َٓ  ٔ ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ أَبِزٔزُوا  َٓ ََِٟحُّ  ا٢َ إَٔذا اِطَتسَّ ا َٗ  ٥َ َس٠َّ

 َجَض٥ََّ٨ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج زیت رگیم وہ وت اتریخ رکو امنز یک ڈنھٹک کت ویکہکن زیتی 

 ےہ ۔ رگیم یک منہج ےک وجش ےس

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

  

 دجسم ںیم نسہل اھک رک اجےن یک اممتعن اک ایبؿ اور امنز ںیم ہنم ڈاھےنپ یک اممتعن اک ایبؿ

 اتکب االصلۃ :   ابب

  ہنم ڈاھےنپ یک اممتعن اک ایبؿدجسم ںیم نسہل اھک رک اجےن یک اممتعن اک ایبؿ اور امنز ںیم

     30    حسیث 

َحزَ  ٔ اٟظَّ ا٢َ ٩ِ٣َ أ١ََََ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِب ٣ََشأجَس٧َا ٩ًَِ َس ََل َيِقُ َٓ  ٔ ة

 ٔ و٦  یُِؤذٔی٨َا بٔزٔیٔح اٟثُّ

ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش ےن اھکای اس درتخ ںیم ےس )ینعی نسہل ںیم  دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ

 ےس( وت زندکی ہن وہ امہری دجسموں ےک اتہک مہ وک فیلکت دے اس یک وب ےس ۔

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

  

 ب االصلۃاتک :   ابب

 دجسم ںیم نسہل اھک رک اجےن یک اممتعن اک ایبؿ اور امنز ںیم ہنم ڈاھےنپ یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     31    حسیث 

 َٓ ي  لِّ َِ ًَِبٔس اهَّللٔ إٔذَا َرأَي اِْلِٔنَشاَ٪ يُ َُّط ََاَ٪ یََزي َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔ أ٧َ َّر ٤َُِٟحب ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِّ ٩ًَِ اُظ َوصَُو ُيَؼل ِوَب  ی َجَبَذ اٟثَّ

٩ًَِ ٓٔيطٔ  ًَُط  ٔ َّي ی٨َِز  ٓٔيطٔ َجِبّذا َطٔسیّسا َحً

ر ےس رواتی ےہ ہک اسمل نب علااہلل نب رمع بج یسک وک دےتھکی ےھت ہک ہنم اانپ ڈاھےپن ےہ امنز ںیم چنیھک ےتیل ےھت   
 
علاارلنمح نب م

 ڑپکا زور ےس اہیں کت ہک لھک اجات اس اک ہنم ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة : ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     32    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٤َِٟازٔنٔیِّ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَي ا ًَ ٤َِٟازٔنٔیِّ َوََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَي ا ًَ ًَأػ٥ٕ َوصَُو َجسُّ   ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ 

 َّ َٕ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِي َٛ ٍُ أَِ٪ تُزَٔیىٔي  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َص١ِ َتِشَتٔلي ًَ َّی اهَّللُ  ُ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أ ٥َ یََتَوؿَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

َش١َ یََسیِطٔ ٣َزََّتئِن  َِ َٓ ًَلَی یَٔسظٔ   َْ َٓأََِفَ ًَا بَٔوُؿوٕئ  َس َٓ  ٥ِ ٌَ ًَأػ٥ٕ َن ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ ٤ََف َواِست٨ََََِر َٓ ـِ  ٣َزََّتئِن ث٥َُّ َت٤َ

ََُش١َ یََسیِطٔ ٣َزََّتئِن ٣َزََّتئِن  ََُش١َ َوِجَضطُ ثَََلثّا ث٥َُّ  َب١َ بٔض٤َٔا َوأَِزبََز بََسأَ ثَََلثّا ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ ئِن ث٥َُّ ٣ََشَح َرأَِسطُ بَٔيَسیِطٔ  َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا إ

َّٟٔذي بََسأَ ٨ِ٣ٔطُ  ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا ٍَ إ َّي َرَج اُظ ث٥َُّ َرزَّص٤َُا َحً َٔ َٗ ٔلَی  ٦ٔ َرأِٔسطٔ ث٥َُّ َذَصَب بٔض٤َٔا إ سَّ َ٘ ََُش١َ رِٔج٠َِيطٔ  ب٤ُٔ  ث٥َُّ 

املزین اےنپ ابپ ےس رواتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اہک ہک علااہلل نب زدی ےس وج دادا ںیہ رمعو نب ییحی ےک اور ااحصب رمعو نب ییحی ا

ںیم ےس ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ایک مت ھجم وک داھک ےتکس وہ سک رطح ووض رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اہک 

وہنں ےن اپین ووض اک رھپ ڈاال اس وک اےنپ اہھت رپ اور دوھای دوونں اہوھتں وک دو دو ابر رھپ یلک یک اور انک ںیم اپین اوہنں ےن اہں وت اگنمای ا

و ں کت دو دو ابر رھپ حسم ایک رس اک دوونں اہوھتں ےس آےگ ےس ےل  ےئ اور ےھچیپ ےس الےئ 

 

 ی
ب ہ 
ک

ڈاال نیت ابر رھپ دوونں اہھت دوھےئ 



 

 

 رشوع ایک اشیپین ےس دگی کت رھپ الےئ دگی ےس اشیپین کت رھپ دوونں ریپ دوھےئ ۔ ینعی دوونں اہوھتں ےس حسم

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     33    حسیث 

ٔٔطٔ ٣َاّئ ث٥َُّ َٟٔي٨َِٔرِ َو  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ١ِ فٔی أَِن ٌَ ٠َِيِح َٓ  ٥ِ ُٛ أَ أََحُس ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ِ٣َ اِسَتِح٤ََز اهَّللٔ َػل

٠ُِيوتٔزِ  َٓ 

ؽ رک ےکنیھچ اور ڈےلیھ ےل اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج ووض رکے مت ںیم ےس وکیئ وت اپین ڈا

 واےطس ااجنتسء ےک وت اطؼ ےل ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     34    حسیث 

َّی اهَّللُ  ٠ُِيوتٔزِ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ٠َِيِشت٨ََِٔرِ َو٩ِ٣َ اِسَتِح٤ََز  َٓ  َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش ووض رکے وت انک ےکنھچ اور وج ڈےلیھ ےل وت اطؼ ےل ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     35    حسیث 

َُّط ََل بَ  ٕة َواحَٔسةٕ إ٧ٔ َٓ ٤َُف َوَيِشت٨ََِٔرُ ٩ِ٣ٔ َُغِ ـِ و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ یََت٤َ ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ َیِحٌَي َس٤ٔ  أَِض بَٔذَٟٔک َٗ

 ںیم ےن امکل ےس ےتہک ےھت ارگ وکیئ صخش اکی یہ  ول ےل رک یلک رکے اور انک ںیم یھب اپین ڈاےل وت ھچک رحج ںیہن ےہ اہک ییحی ےن انس

 ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     36    حسیث 

َّى  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَلَى  ِس َزَخ١َ  َٗ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَِٔی بَِْکٕ  طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ُس ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ٣َاَت َس اهَّللُ 

ِبَس اٟزَِّح٤َ  ًَ ًَائَٔظُة یَا  ُط  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَا بَٔوُؿؤٕ  َس َٓ إؾ  َّٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ أَِٔی َو َّى اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ُِٟوُؿَؤ  ِّ ا ٔ ٩ٔ أَِسب

أب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ًِ َ َِ ٔ و٢ُ َوی١ِْ ٟ ُ٘  َي

اامؾ امکل رواتی رکےت ںیہ ہک ھجم وک اچنہپ ہک علاارلنمح نب ایب ارکب دصقی  ےئ اؾ اوملنینم ےک اپس سج دؿ رمے دعس نب ایب 

 اگنمای علاارلنمح ےن اپین ووض اک سپ اہک اعہشئ ےن وپرا رکو ووض وک ویکہکن ںیم ےن انس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ واقص وت

 یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت رخایب ےہ ازیویں وک آگ ےس ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     37    حسیث 

٤َِٟأئ  ُ بٔا أ أب یََتَوؿَّ َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ ا َُّط َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ   ٤َٟٔا َتِحَت إَٔزارٔظ

 نب اطخب ےتہک ےھت ہک اپین ےس دوھےئ اےنپ ہرت وک ۔علاارلنمح نب امثعؿ ےس رواتی ےہ ہک رمع 

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     38    حسیث 

 َٓ ٨َٔسَي  َٓ أَ  ٩ًَِ َرُج١ٕ َتَوؿَّ ا٢َ یَِحٌَي ُسئ١َٔ ٣َأٟٝ  ٔش١َ َوِجَضطُ َٗ ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ًَِيطٔ  ََُش١َ ذَٔرا ٤ََف أَِو  ـِ ِب١َ أَِ٪ یََت٤َ َٗ َش١َ َوِجَضُط  َِ

َّٟٔذي  ا ا َُِش١َ َوِجضٔطٔ َوأ٣ََّ ٌِٔس  ٤ِٔف َوََل ُي ـِ ٠ِي٤َُ َٓ ٤ََف  ـِ ِب١َ أَِ٪ یََت٤َ َٗ ََُش١َ َوِجَضُط  َّٟٔذي  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ ِب١َ َٓ َٗ ًَِيطٔ  ََُش١َ ذَٔرا

 َٓ َٝ فٔی ٣َکَاَوِجضٔطٔ  ٔ َس َوِجضٔطٔ إَٔذا ََاَ٪ َذٟ ٌِ ََ َُِش٠ُُض٤َا  َّي یَُٜوَ٪  ًَِيطٔ َحً َُِش١َ ذَٔرا ٌِٔس  ُِٟي ٔش١ِ َوِجَضُط ث٥َُّ  ِِ َٝ ٠َِي ٔ ةٔ َذٟ  ٧ٔطٔ أَِو بَٔحِْضَ

ایل ای ےلہپ اہھت دوھ اہک یحی ےن وپاھچ ایگ اامؾ امکل ےس اس صخش ےک ابرے ںیم سج ےن ووض ایک وت وھبؽ رک لبق یلک رکےن ےک ہنم دوھ 

 ےئل اور ہنم ہن دوھای اہک اامؾ امکل ےن سج صخش ےن ہنم دوھ ایل یلک رکےن ےس رتشیپ وت وہ یلک رک ےل اور دوابرہ ہنم ہن دوھےئ نکیل سج



 

 

دوھےن ہنم ےک وہ ےن اہھت دوھےئل ہنم دوھےن ےس رتشیپ وت اس وک اچےئہ ہک ہنم دوھ رک اہوھتں وک دوابرہ دوھےئ اتہک دوھان اہھت اک دعب 

 اجےئ بج کت ووض رکےن واال اینپ ہگج ںیم ےہ ای رقبی اس ےک ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض یک رتبیک اک ایبؿ

     39    حسیث 

٩ًَِ َر  ا٢َ َیِحٌَي و ُسئ١َٔ ٣َأٟٝ  ٌٔيَس َػََلَتطُ َٗ ٠َِيطٔ أَِ٪ يُ ًَ َِٟيَص  ا٢َ  َٗ َّى  َّي َػل ٤ََف َوَيِشت٨َََِٔر َحً ـِ ُج١ٕ ٧َٔسَي أَِ٪ یََت٤َ

ِّیَ  ب١ُٔ إِٔ٪ ََاَ٪ یُزٔیُس أَِ٪ يَُؼل ِ٘ ٤ِٔف َوَيِشت٨ََِٔرِ ٣َا َيِشَت ـِ ُِٟي٤َ  َو

 امنز اہک ییحی ےن وپےھچ  ےئ اامؾ امکل اس صخش ےس وج ووض ںیم یلک رکان ای انک ںیم

ن

 اپین ڈاب ا وھبؽ ایگ اور امنز ڑپھ یل اہک امکل ےن وہ  

 اس یک دوابرہ رھپ امنز ڑپانھ الزؾ ںیہن نکیل آدنئہ یک امنز ےک واےطس یلک رک ےل ای انک ںیم اپین ڈاؽ ےل ۔

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

  

 یئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿوج وک

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج وکیئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿ

     40    حسیث 

٥ِ ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔطٔ  ُٛ َى أََحُس َ٘ ا٢َ إَٔذا اِستَِي َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِب١َ أَِ٪ یُِسخ٠ََٔضا فٔی  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ٔش١ِ یََسُظ  ِِ ٠َِي َٓ

٥ِ ََل یَِسرٔي أَی٩َِ بَاَتِت یَُسظُ  ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ  َوُؿوئٔطٔ 

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج وس رک اےھٹ وکیئ مت ںیم ےس وت ےلہپ اےنپ اہھت دوھ رک اپین ںیم

 ولعمؾ ںیہن اہک ریہ یلیھتہ اس یک ۔ اہھت ڈاےل اس ےئل ہک

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج وکیئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿ

     41    حسیث 



 

 

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ِ  َحسَّ أ ٠َِيَتَوؿَّ َٓ ا  ٌّ ٔ َلح ـِ ٥ِ ٣ُ ُٛ ا٢َ إَٔذا ٧َا٦َ أََحُس َٗ أب  َِٟدلَّ  أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اہک رمع نب اطخب ےن وج صخش مت ںیم ےس وس اجےئ ٹیل رک وت ووض رکے ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج وکیئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿ

     42    حسیث 

َٓاُِ  ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ٤ُُِٗت٥ِ إ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا إَٔذا  ٔ اِْلَیٔة یَا أَیَُّضا ا ٔشيَر َصٔذظ ِٔ ٙٔ  ٔش٠ُوا ُوُجوَص٥ُِٜ َوأَیِٔسی٥َُِٜ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َت ٔ ٤ََِٟزآ ٔلَی ا إ

ِو٦َ  ىٔي ا٨َّٟ ٌِ ٍٔ َي أج ـَ ٤َِٟ ٤ُُِٗت٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َٔک إَٔذا  َبئِن أَ٪َّ ذَٟ ٌِ َٜ ٔلَی اِل  َوا٣َِشُحوا بٔزُُُئٔس٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜ٠َ إ

 و ہنم اانپ اور اہھت اےنپ وینہکں 

ن

کت اور حسم رکو رسوں زدی نب املس ےن اہک ہی وج رفامای اہلل لج الجہل ےن بج اوھٹ مت امنز ےک ےئل وت دھ

 و اپؤں اےنپ ونخٹں کت اس ےس ہی رغض ےہ ہک بج اوھٹ امنز ےک ےئل وس رک ۔

ن

 رپ اور دھ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج وکیئ وس رک امنز ےک ےئل اےھٹ اےکس ووض اک ایبؿ

     43    حسیث 

 ُ أ ِّی َوََل یََتَوؿَّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ی٨ََا٦ُ َجأّٟشا ث٥َُّ ُيَؼل ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انب رمع ےس رواتی ےہ ہک وہ ےھٹیب ےھٹیب وس اجےت ےھت رھپ امنز ڑپےتھ ےھت اور ووض ںیہن رکےت ےھت ۔

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

  

 ووض ےک اپین اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض ےک اپین اک ایبؿ

     44    حسیث 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ َِٟبَِحَ ٩ًَِ أَبَا صَُزیَِزَة َي ُب ا َٛ َّا ٧َزِ ٨َا  إ٧ٔ ٌَ  َو٧َِح١ُٔ٤ ٣َ



 

 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُ بٔطٔ  أ ٨ََتَوؿَّ َٓ ًَٔلِظ٨َا أَ أ٧َِا بٔطٔ  إِٔ٪ َتَوؿَّ َٓ ٤َِٟأئ  ٠ٔي١َ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ِٟح١ُّٔ ا ُضوُر ٣َاُُئُظ ا طٔ َوَس٥ََّ٠ صَُو اٟلَّ

 ٣َِيتَُتطُ 

اہلل ہیلع وملس ےک اپس وت اہک اس ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ وسار اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای روسؽ اہلل یلص 

وہےت ںیہ دنمسر ںیم اور اےنپ اسھت اپین وھتڑا رےتھک ںیہ ارگ ایس ےس ووض رکںی وت ایپےس رںیہ ایک دنمسر ےک اپین ےس مہ ووض رکںی 

 دہ اس اک۔رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اپک ےہ اپین اس اک الحؽ ےہ رم

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض ےک اپین اک ایبؿ

     45    حسیث 

 َّ َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ َٗ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوََا٧َِت َتِحَت اب٩ِٔ أَِٔی  ٌِ َٛ ِبَظَة ب٨ِٔٔت  َٛ ٠َِيَضا ٩ًَِ  ًَ َتاَزَة َزَخ١َ  َٗ َضا أَِخبََرِتَضا أَ٪َّ أَبَا 

ِبَظُة ََفَ  َٛ َِٟت  ا َٗ بَِت  َّي ََشٔ ََٟضا اِْل٧َٔاَئ َحً أَِػغَی  َٓ َب ٨ِ٣ٔطُ  َحائَِت صٔزَّْة َٟٔتِْشَ َٓ َٟطُ َوُؿوئّا  ََٜبِت  َش ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ آنٔی أ٧َُِوزُ إ

 َٓ َِٟت  ا َٗ َحبٔيَن یَا اب٨ََِة أَخٔی  ٌِ ٤ََّا ؤَی أََت َِٟيَشِت ب٨ََٔحٕص إ٧ٔ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ ٩ِ٣ٔ

َٓأت  ا وَّ ٠َِي٥ُِٜ أَِو اٟلَّ ًَ آٔيَن  وَّ  اٟلَّ

نت ںیم اپین اؿ ےک ووض ےک ےئل سپ ہشبک تنب بعک ےس رواتی ےہ ہک اوب اتقدہ ااصنری  ےئ اؿ ےک اپس وت راھک ہشبک ےن اکی رب

 ںیم اؿ یک آیئ یلب اس ںیم ےس ےنیپ وک وت اکھج دای ربنت وک اوب اتقدہ ےن اہیں کت ہک یپ ایل یلب ےن اپین۔ اہک ہشبک ےن دھکی ایل اوب اتقدہ ےن ہک

 اہں۔ وت اہک اوب اتقدہ ےن رفامای روسؽ رطػ بجعت ےس دیتھکی وہں وت وپاھچ اوباتقدہ ےن ایک بجعت رکیت وہ؟ اے یجیتھب ریمی ںیم ےن اہک

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن یلب اناپک ںیہن ےہ وہ رات دؿ رھپےن واولں ںیم ےس ےہ مت رپ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض ےک اپین اک ایبؿ

     46    سیثح 

ا ٌَ ِٟ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٕب ٓٔيض٥ِٔ  ِٛ َد فٔی َر أب ََّخَ َِٟدلَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحاكٕٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  َ٘ َٓ َّي َوَرزُوا َحِوّؿا  ٔؾ َحً

َِٟحِؤق َص١ِ َتزٔزُ َحِوَؿ  َِٟحِؤق یَا َػاحَٔب ا أؾ َٟٔؼاحٔٔب ا ٌَ ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ ا أب یَا َػاحَٔب ًَ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َُ َبا َک اٟشِّ



 

 

٠َِي٨َا ًَ َٔ َوَتزٔزُ  َبا ًَلَی اٟشِّ َّا ٧َزٔزُ  إ٧ٔ َٓ َِٟحِؤق ََل تُِدبٔر٧َِا   ا

ییحی نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےلک دنچ وساروں ںیم اؿ ںیم رمع ونب اعص یھب ےھت راہ ںیم اکی وحض الم وت رمعو 

نب اعص ےن وحض واےل ےس وپاھچ ہک ریتے وحض رپ دردنے اجونر اپین ےنیپ وک آےت ںیہ وت اہک رمع نب اطخب ےن اے وحض واےل 

 تم اتب مہ وک سک ےئل ہک دردنے یھبک مہ ےس آےگ آےت ںیہ اور یھبک مہ دردنوں ےس آےگ آےت ںیہ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض ےک اپین اک ایبؿ

     47    حسیث 

 ًَ َّی اهَّللُ  و٢ُ إِٔ٪ ََاَ٪ اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ا٩ًَِ  ٌّ ئُوَ٪ َج٤ٔي ََٟيَتَوؿَّ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک رمد اور وعرںیت ووض رکیت ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم ااھٹک۔

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

  

 نج اومرات ےس ووض الزؾ ںیہن آات اؿ اک ایبؿ

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 نج اومرات ےس ووض الزؾ ںیہن آات اؿ اک ایبؿ

     48    حسیث 

 َّ َِٟت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َ ََّضا َسأ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َٟٕس ْٔلٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ  ِّی ا٣َِزأَْة ٩ًَِ أ٦ُِّ َو ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

 ٔ زُ أُكٔي١ُ َذیِل ٥َ یَُلضِّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ا َٗ ٔذرٔ  َ٘ ِٟ ٤َِٟکَأ٪ ا َسظُ ی َوأ٣َِٔشي فٔی ا ٌِ ََ  ُظ ٣َا 

ےنلچ اک اافتؼ  اربامیہ نب علاارلنمح یک اؾ ودل ےن وپاھچ اؾ اوملنینم اؾ ک ہم ےس ہک ریما دانم اچین اور ابمل راتہ ےہ اور اناپک ہگج ںیم

 وہات ےہ وت اہک اؾ ک ہم ےن ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اپک رکات ےہ اس وک وج دعب اس ےک ےہ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  اؿ اک ایبؿنج اومرات ےس ووض الزؾ ںیہن آات

     49    حسیث 



 

 

ُٖ َو  ََل ی٨ََِْصٔ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٠ُٔص ٣َٔزاّرا َوصَُو فٔی ا ِ٘ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ َّطُ َرأَي َربٔي ِّیَ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َّي ُيَؼل ُ َحً أ  ََل یََتَوؿَّ

 اوہنں ےن ےق یک اپین یک اور وہ دجسم ںیم ےھت رھپ ووض ںیہن اامؾ امکل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رہعیب نب ایب علاارلنمح وک داھکی یئک رمہبت

 ایک اور امنز ڑپھ یل۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 نج اومرات ےس ووض الزؾ ںیہن آات اؿ اک ایبؿ

     50    حسیث 

٥ِ ٩ًَِ ٧َا َٟ َّی َو ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ٌٔئس ب٩ِٔ َزیِٕس َوَح٠َ٤َطُ ث٥َُّ َزَخ١َ ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َح٨ََّم اب٨ِّا َٟٔش ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٓ ِ أ   یََتَوؿَّ

اور امنز انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن وخوبش اگلیئ دیعس نب زدی ےک ےچب وک وج تیم  اھ اور ااھٹای اس وک رھپ دجسم ںیم آےئ 

 ڑپیھ اور ووض ہن ایک۔

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

  

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     51    حسیث 

َّی َو  َٕ َطاةٕ ث٥َُّ َػل ٔ ت َٛ ٥َ أ١ََََ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ 

 ز ڑپیھ اور ووض ہن ایک ۔علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک اھکای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دتس اک وگتش رکبی اک رھپ امن

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     52    حسیث 

 َ َّطُ أَِخب ٤َأ٪ أ٧َ ٌِ ِضَبائٔ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َّي إَٔذا ََا٧ُوا بٔاٟؼَّ ًَا٦َ َخِيبََر َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َد ٣َ َّطُ ََّخَ َوؤَی  َرُظ أ٧َ

 ٔ ًَا بٔاِْلَِزَواز ِْصَ ث٥َُّ َز ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َُرَِّي  ٩ِ٣ٔ أَِزنَی َخِيبََر ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َٓأ٣َََز بٔطٔ   ٔٙ ؤی ٥ِ٠َ یُِؤَت إَٔلَّ بٔاٟشَّ َٓ



 

 

٨َا ـِ ٤َ ـِ ٤ََف َو٣َ ـِ ٤َ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ٔلَی ا ا٦َ إ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٨َ٠َََِا ث٥َُّ  َّی اهَّللُ  أ١ََََ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ  ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو  ث٥َُّ َػل

ےلک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک سج اسؽ گنج ریبخ وہیئ اہیں کت ہک بج ےچنہپ  وسدی نب اامعنلؿ ےس رواتی ےہ ہک وہ اسھت

 ابہص ںیم ےھچیپ یک اجبن ریبخ ےس دمہنی یک رطػ ارتے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس۔ رھپ رصع یک امنز ڑپیھ اور اماگن آپ یلص اہلل ہیلع

ہلل ہیلع وملس ےن اس ےک وھکےنل اک وس وھکال ایگ رھپ اھکای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وملس ےن وتہش وت ہن آای رگم وتس سپ مکح ایک آپ یلص ا

ےن اور مہ ولوگں ےن رھپ ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز رغمب ےک ےئل یلک یک اور مہ ےن یھب ایلکں رک ںیل رھپ امنز ڑپیھ 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اور ووض ہن ایک ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     53    حسیث 

ٍَ ٤ًَُزَ  ي ٣َ شَّ ٌَ َُّط َت ٔ أ٧َ ُِٟضَسیِز ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا َة ب٩ِٔ  ٌَ ِ  ٩ًَِ َربٔي أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ َّی َو أب ث٥َُّ َػل َِٟدلَّ  ب٩ِٔ ا

 رہعیب نب علااہلل ےن رضحت رمع ےک اسھت اشؾ اک اھکان اھکای رھپ رضحت رمع ےن امنز ڑپیھ اور ووض ںیہن ایک ۔

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

  

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     54    حسیث 

ََُش١َ یََسیِطٔ َو٣ََشَح  ٤ََف َو ـِ َِٟح٤ّا ث٥َُّ ٣َ اَ٪ أ١ََََ ُخِبزّا َو َّٔ ًَ ٥ِ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٟ َّی َو بٔض٤َٔا َوِجَضطُ ث٥َُّ َػل

 ِ أ  َیَتَوؿَّ

ؿ نب امثعؿ ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ نب نافؿ ےن رویٹ اور وگتش اھک رک یلک یک اور اہھت دوھ رک ہنم وپ اھچ رھپ امنز ڑپیھ اور ووض ہن ااب

 ایک ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیموج اھکان آگ ےس اکپ

     55    حسیث 



 

 

 َ آ ًَبَّإض ََا٧َا ََل یََتَوؿَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب َو ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ِت ا٨َّٟاُر َحسَّ ا ٣َشَّ َّ٤٣ٔ ٪ٔ 

 س ےس ہک وہ دوونں ووض ہن رکےت ےھت اس اھکےن ےس وج آگ ےس اکپ وہ ۔اامؾ امکل وک اچنہپ رضحت یلع اور علااہلل نب ابع

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     56    حسیث 

ٔ ث٥َُّ ُئؼ ٩ًَِ یَ  ََلة ُ ٠ٟٔؼَّ أ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یََتَوؿَّ َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔي ًَا٣ٔز ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ َسأ٢ََ  ٌٔيٕس أ٧َ ِتطُ ِحٌَي ب٩ِٔ َس ِس ٣َشَّ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ يُب ك

 ُ أ ١ُ َذَٟٔک َوََل یََتَوؿَّ ٌَ ِٔ ا٢َ َرأَیُِت أَِٔی َي َٗ  ُ أ  ا٨َّٟاُر أَیََتَوؿَّ

اہلل نب اعرم ےس ہک اکی صخش ووض رکے امنز ےک ےئل رھپ اھکےئ وہ اھکان وج اکپ وہا وہ آگ ےس ایک ووض ییحی نب دیعس ےن وپاھچ علا

رکے۔ دوابرہ اہک علااہلل ےن ہک داھکی ںیم ےن اےنپ ابپ اعرم نب رہعیب نب بعک نب امکل وک ہک وہ آگ اک اکپ وہا اھکان اھکےت رھپ ووض 

 ںیہن رکےت ےھت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     57    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ اِْلَنِ  ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ِيَشاَ٪ أ٧َ َٛ ِي٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ َّى ٩ًَِ أَِٔی نُ َِٟح٤ّا ث٥َُّ َػل َٙ أ١ََََ  ی سِّ و٢ُ َرأَیُِت أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ُ٘ َؼارٔيَّ َي

 ِ أ ٥ِ یََتَوؿَّ َٟ  َو

 اوب میعن وبہ نب اسیکؿ ےن انس اجرب نب علااہلل ےس ہک اوہنں ےن داھکی اوبرکب دصقی وک وگتش اھکای رھپ امنز ڑپیھ اور ووض ہن ایک ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     58    حسیث 

 ٕ ا٦ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ زُعَٔی َٟٔل َّى اهَّللُ  َٜٔسرٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أ أ١ََََ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َتَوؿَّ َٓ َِٟح٥ْ  َِٟيطٔ ُخِبزْ َو ٔ َب إ َُٓقِّ



 

 

 ِ أ ٥َِٟ یََتَوؿَّ َّى َو أ١ََََ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َػل َٓ ا٦ٔ  ٌَ َٝ اٟلَّ ٔ ١ٔ ذَٟ ـِ َٔ ُتَٔی َٔ َّى ث٥َُّ أ  َوَػل

 ایگ اؿ ےک رویٹ وگتش سپ اھکای دمحم نب دکنمر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دوعت وہیئ اھکےن یک وت اسےنم ایک

 ،۔آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ںیم ےس اور ووض رک ےک امنز ڑپیھ رھپ اس اھکےن اک اچب وہا آای اس وک اھک رک امنز ڑپیھ اور ووض ہن ایک 

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وج اھکان آگ ےس اکپ وہ اس وک اھک رک ووض ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     59    حسیث 

٠َِيطٔ أَبُو ًَ ََٓسَخ١َ   ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  ًَ َب  ٩ًَِ  ََٓقَّ ٕب  ٌِ َٛ ك٠ََِحَة َوأَُِیُّ ب٩ُِ 

 َٛ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة َوأَُِیُّ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  َ أ َتَوؿَّ َٓ ا٦َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ أ٠َََُوا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ِتطُ ا٨َّٟاُر  ِس ٣َشَّ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ُض٤َا ك ْة َٟ اٗٔيَّ ٕب ٣َا َصَذا یَا أ٧ََُص أَُٔعَ ٌِ

ََٓؼ٠َّ  ٕب  ٌِ َٛ ا٦َ أَبُو ك٠ََِحَة َوأَُِیُّ ب٩ُِ  َٗ ١ِ َو ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ َِٟيَتىٔي  ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ َ آ ٥َِٟ یََتَوؿَّ  َيا َو

علاارلنمح نب زدی ااصنری ےس رواتی ےہ ہک اسن نب امکل بج آےئ رعاؼ وت  ےئ اؿ یک الماقت وک اوب ہحلط اور ایب نب بعک وت 

 نب بعک اسےنم ایک اسن ےن اؿ دوونں ےک اھکان وج اکپ وہا  اھ آگ ےس رھپ اھکای بس ےن وت اےھٹ اسن اور ووض ایک سپ اہک اوب ہحلط اور ایب

ےن ہک اھکان اھک رک ووض رکان ایک مت ےن رعاؼ ےس اھکیس ےہ سپ اہک اسن ےن اکش ںیم ووض ہن رکات اور ڑھکے وہےئ اوب ہحلط اور ایب نب 

 بعک وت امنز ڑپیھ دوونں ےن اور ووض ہن ایک ۔

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

  

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     60    حسیث 

 َٓ ٩ًَِ اَِلِستَٔلابَةٔ  ٥َ ُسئ١َٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٥ِ ثَََلثََة َ٘ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ُٛ ا٢َ أََوََل َیحُٔس أََحُس

 أَِحَحارٕ 

 رعوہ نب زربی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وپاھچ ایگ ااجنتسء ےک ابرے ںیم وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک



 

 

 ںیہن اپات وکیئ مت ںیم ےس نیت رھتپوں وک ۔
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     61    حسیث 

 ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ بَُرةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلَی ا َد إ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّخَ َّی اهَّللُ  َّا إِٔ٪ َطاَئ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِو٦ٕ ٣ُِؤ٨٣ٔٔيَن َوإ٧ٔ َٗ ٠َِي٥ُِٜ َزاَر 

 َٗ َِٟش٨َا بٔإِٔخَوا٧َٔک  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَ َ٘ َٓ ِس َرأَیُِت إِٔخَوا٨ََ٧ا  َٗ ِّی  وَ٪ َوزِٔزُت أَن ُ٘ ٔ َّٟٔذی٩َ اهَّللُ ب٥ُِٜٔ ََلح ا٢َ ب١َِ أْمُتَْن أَِػَحأِی َوإِٔخَوا٨َُ٧ا ا

ُس َو  ٌِ ََ ٥ِ َیأِتُوا  ا٢َ أََر َٟ َٗ تَٔک  َسَک ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌِ ََ ِتٔی  ُٖ ٩ِ٣َ َیأ ٔ ز ٌِ َٕ َت ِي َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ َِٟحِؤق  ًَلَی ا كُُض٥ِ  ِو ََاَ٪ أ٧ََا ََفَ َٟ أَیَِت 

اُٟوا بَلَی َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َٗ ُٖ َخِي٠َُط  ٔ ز ٌِ ٠َْة فٔی َخِي١ٕ زُص٥ِٕ بُِض٥ٕ أَََل َي ا َٟٔزُج١ٕ َخِي١ْ ُُغٌّ ٣َُححَّ َِٟ٘ٔيا٣َٔة ُُغً َُّض٥ِ َیأِتُوَ٪ یَِو٦َ ا إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  

ٌٔيرُ  َِٟب ٤َا یَُذازُ ا َٛ ٩ًَِ َحِوضٔي  ََل یَُذاَز٪َّ رَٔجا٢ْ  َٓ َِٟحِؤق  ًَلَی ا كُُض٥ِ  ُِٟوُؿؤئ َوأ٧ََا ََفَ ٠ٔيَن ٩ِ٣ٔ ا ا٢ُّ أ٧َُازٔیض٥ِٔ أَََل َص٥ُ٠َّ ٣َُححَّ َـّ  اٟ

يُ  َٓ اأَََل َص٥ُ٠َّ أَََل َص٥ُ٠َّ  ّ٘ ُشِح َٓ ا  ّ٘ ُشِح َٓ ا  ّ٘ َُٓشِح ُٗو٢ُ  َ أ َٓ َسَک  ٌِ ََ ُٟوا  ِس بَسَّ َٗ َُّض٥ِ  ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  ےئ ربقمہ وک وس اہک السؾ ےہ اہمترے رپ اے وقؾ ومونمں یک اور مہ ارگ دخا 

 ولں اےنپ اھبںویں وک وت اہک احصہب ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ایک ںیہن اچےہ وت مت ےس ےنلم واےل ںیہ انمت یک ںیم ےن ہک ںیم دھکی

ںیہ مہ اھبیئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہکلب مت اھبںویں ےس ڑبھ رک ااحصب وہ ریمے اور اھبیئ ریمے وہ ولگ ںیہ وج ایھب ںیہن 

اگ وحض وکرث رپ بت اہک احصہب ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص آےئ داین ںیم اور ںیم ایقتم ےک روز اؿ اک شیپ ہمیخ وہں 

اہلل ہیلع وملس ویکرکن اچہپںین ےگ اؿ ولوگں وک ایقتم ےک روز وج داین ںیم دعب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک دیپا وہں ےگ اتم ںیم آپ 

 ہنم اور دیفس اپؤں ےک وھگڑے اخم  گ یک وھگڑوں ںیم لم اجںیئ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک مت ھجم وک التبؤ ہک یسک صخش ےک دیفس

ایک وہ اےنپ وھگڑے ہن اچہپےن اگ اہک احصہب ےن اچہپےن اگ سپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک ایقتم ےک روز اھبیئ ریمے آںیئ ےگ 

وکرث رپ وت ااسی ہن وہ ہک وکیئ صخش اکنال اجےئ ریمے  ےتکمچ وہں ےگ ہنم اور اپؤں اؿ ےک ووض ےس اور ںیم اؿ اک شیپ ہمیخ وہں اگ وحض

وحض ےس ےسیج اکنال اجات ےہ وہ اوٹن وج اےنپ امکل ےس ٹھچ ایگ وہ وت اکپروں اگ ںیم اؿ وک ادرھ آؤ ادرھ آؤ اہک اجےئ اگ ھجم ےس ہک 

 اؿ ولوگں ےن دبؽ دای تنس ریتی وک دعب ریتے بت ںیم ےنہک وگلں اگ دور وہ دور وہ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     62    حسیث 

 َ٤ِٟ ًَلَی ا اَ٪ َج٠ََص  َّٔ ًَ اَ٪ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َّٔ ًَ ا ٩ًَِ ح٤َُِزاَ٪ ٣َِولَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ َس َٓ ِْصٔ  ٌَ ِٟ َٓآَذ٧َطُ ََٔؼََلةٔ ا  ٪ُ ٤َُِٟؤذِّ َحاَئ ا َٓ أًٔس  َ٘

ثُِت٤ُُٜوظُ  َُّط فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ ٣َا َحسَّ ِوََل أ٧َ َٟ ث٥َُِّٜ٨َ َحٔسیّثا  ا٢َ َواهَّللٔ َْلَُحسِّ َٗ أَ ث٥َُّ  ََٓتَوؿَّ َّی اهَّللُ ب٤َٔإئ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ث٥َُّ 

٠َِيطٔ  َُٟط ٣َا بَِي٨َطُ ًَ ََلَة إَٔلَّ َُُٔفَ  ِّی اٟؼَّ ُيِحٔش٩ُ ُوُؿوئَُط ث٥َُّ ُيَؼل َٓ  ُ أ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزٕٔئ یََتَوؿَّ ُ٘ َّي  َوَس٥ََّ٠ َي ي َحً ََلةٔ اِْلَُِّخَ َوبَيَِن اٟؼَّ

ََلَة َطَ  ٔ اِْلیََة أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ا٢َ ٣َأٟک أَُراُظ یُزٔیُس َصٔذظ َٗ ا٢َ َیِحٌَي  َٗ َِٟحَش٨َأت یُِذصٔبَِن ُيَؼ٠َِّيَضا  ا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي١ٔ إٔ٪َّ ا ّٔ َٟ فَِی ا٨ََّٟضارٔ َوُز

ی٩َ  أَکٔ ي ٠ٟٔذَّ يَِّئأت َذَٟٔک ذَِٔکَ  اٟشَّ

رواتی ےہ رمحاؿ ےس وج الغؾ ںیہ امثعؿ نب نافؿ ےک ہک امثعؿ نب نافؿ ےھٹیب ےھت وبچرتہ رپ اےنت ںیم ومذؿ آای اور امنز رصع یک ربخ 

اپین وگنماای اور ووض ایک رھپ اہک ہک دخا یک مسق ںیم مت ےس اکی دحثی ایبؿ رکات وہں ارگ وہ دحثی اہلل یک اتکب دی رضحت امثعؿ ےن 

ںیم ہن وہیت وت ںیم ایبؿ ہن رکات انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت ہک وکیئ آدیم ںیہن ےہ ہک ووض رکے ایھچ 

ہ اس ےک اس یک امنز ےس ےل رک دورسی امنز کت وہں ےگ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ اہیں کت ہک رطح رھپ امنز ڑپےھ رگم ےنتج انگ

 دورسی امنز ڑپےھ ۔
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     63    سیثح 

ِبُس ا ٌَ ِٟ َ ا أ ا٢َ إٔذَا َتَوؿَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٨َابٔهٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ اٟؼُّ َِٟدَلاَیا ٩ًَِ  َجِت ا ٤ََف ََّخَ ـِ َت٤َ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ 

إٔذَ  َٓ ٔٔطٔ  َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ أَِن َجِت ا َد ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ٩ِ٣ٔ ٓٔيطٔ َوإَٔذا اِست٨ََََِر ََّخَ َّي َتِْخُ َِٟدَلاَیا ٩ِ٣ٔ َوِجضٔطٔ َحً َجِت ا ََُش١َ َوِجَضُط ََّخَ ا 

ارٔ یََسیِطٔ  َٔ َد ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أَِه َّي َتِْخُ َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ یََسیِطٔ َحً َجِت ا ََُش١َ یََسیِطٔ ََّخَ َٓإَٔذا  ًَِي٨َِيطٔ  ارٔ  َٔ َجِت أَِط إَٔذا ٣ََشَح بَٔزأِٔسطٔ ََّخَ َٓ  

َِٟدَلایَا ٣ٔ  َد ٣ٔ ا َّي َتِْخُ َِٟدَلایَا ٩ِ٣ٔ رِٔج٠َِيطٔ َحً َجِت ا ََُش١َ رِٔج٠َِيطٔ ََّخَ إَٔذا  َٓ َد ٩ِ٣ٔ أُذ٧َُِيطٔ  َّي َتِْخُ ارٔ ٩ِ َرأِٔسطٔ َحً َٔ ٩ِ َتِحٔت أَِه

َٟطُ  ٤َِِٟشحٔٔس َوَػََلتُطُ ٧َا٠َّٔٓة  ٔلَی ا ا٢َ ث٥َُّ ََاَ٪ ٣َِظُيُط إ َٗ  رِٔج٠َِيطٔ 

اہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج وتق ووض رشوع رکات ےہ دنبہ ومنم رھپ یلک رکات ےہ رواتی ےہ علااہلل انصیحب ےس 

لکن اجےت ںیہ انگہ اس ےک ہنم ےس رھپ سج وتق انک اصػ رکات ےہ لکن اجےت ںیہ انگہ اس یک انک ےس رھپ سج وتق ہنم دوھات 



 

 

وکلپں ےک اےنگ یک ہگج ینعی وپپوٹں ےس رھپ سج وتق حسم رکات ےہ ےہ لکن اجےت ںیہ اس ےک ہنم ےس اہیں کت ہک لکن اجےت ںیہ 

رس ےک انگہ لکن اجےت ںیہ اس ےک دوونں اکونں ےس رھپ سج وتق اپؤں دوھات ےہ لکن اجےت ںیہ انگہ اس ےک دوونں اپؤں ےک 

 انونخں ےس رھپ انلچ اس اک دجسم یک رطػ اور امنز اگل ےہ ینعی اس اک وثاب دجا اگہن ےہ۔
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     64    حسیث 

ا٢َ إَٔذا َتَوؿَّ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َجِت ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َش١َ َوِجَضطُ ََّخَ َِ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَِو ا ِبُس ا ٌَ ِٟ َ ا أ

إَٔذا ََُش١َ یََسیِطٔ  َٓ ٤َِٟأئ  ِْطٔ ا َٗ ٍَ آَّٔخٔ  ٤َِٟأئ أَِو ٣َ ٍَ ا ِي٨َِيطٔ ٣َ ٌَ َِٟيَضا َٔ ٔ َجِت ٩ِ٣ٔ یََسیِطٔ ١َُُّ َخٔليَئٕة َوِجضٔطٔ ١َُُّ َخٔليَئٕة ٧ََوَز إ ََّخَ

ٍَ بََلَظِتَضا یََس  َجِت ١َُُّ َخٔليَئٕة ٣ََظِتَضا رِٔجََلُظ ٣َ ََُش١َ رِٔج٠َِيطٔ ََّخَ إٔذَا  َٓ ٤َِٟأئ  ِْطٔ ا َٗ ٍَ آَّٔخٔ  ٤َِٟأئ أَِو ٣َ ٍَ ا ٤َِٟأئ أَِو  اُظ ٣َ ا

٧ُؤب  َد َنً٘ٔيا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ َّي یَِْخُ ٤َِٟأئ َحً ِْطٔ ا َٗ ٍَ آَّٔخٔ  ٣َ 

 وملس ےن سج وتق ووض رشوع رکات ےہ دنبہ املسمؿ ای ومنم رھپ دوھات ےہ رواتی ےہ اوبرہریہ ےس رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہنم اانپ لکن اجات ےہ اس ےک ہنم ےس وہ انگہ وج داھکی  اھ اس ےن اینپ آوھکنں ےس اسھت اپین ےک ای است اریخ رطقہ ےک اپین ےس رھپ 

س ےک اہوھتں ےن اسھت اپین ےک ای اسھت اریخ رطقے اپین ےک بج اہھت دوھات ےہ لکن اجات ےہ اس ےک اہوھتں ےس وج انگہ ہک ڑکپا  اھ ا

رھپ بج دوھات ےہ وہ اپؤں اےنپ لکن اجات ےہ وج انگہ ہک ےلچ ےھت اس ےک ےئل اپؤں اس ےک اسھت اپین ای اسھت آرخ رطقے اپین ےک 

 اہیں کت ہک لکن آات ےہ اپک اصػ انگوہں ےس ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     65    حسیث 

ِْصٔ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَحا٧َِت َػََلةُ ا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ِٟتَ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ا َٓ ٥ِ٠َ َٓ ٤ََص ا٨َّٟاُض َوُؿوئّا 

َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َوَؿ َٓ ٥َ بَٔوُؿوٕئ فٔی إ٧َٔإئ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ َٔک اِْل٧َٔأئ َیحُٔسوُظ  ٥َ فٔی ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َٗ ئُوَ٪ ٨ِ٣ُٔط  ئُوا ٩ِ٣ٔ یََسُظ ث٥َُّ أ٣َََز ا٨َّٟاَض یََتَوؿَّ َّي َتَوؿَّ َ ا٨َّٟاُض َحً أ ََٓتَوؿَّ ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت أََػأَ ٤َِٟاَئ ی٨َِبُ أَیُِت ا ا٢َ أ٧ََْص ََفَ



 

 

ص٥ِٔ   ٨ًِٔٔس آَّٔخٔ

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک داھکی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک بج رقبی آایگ رصع اک وتق سپ ڈوھڈنا ولوگں ےن 

رگم ہن اپای اور اکی ربنت ںیم اپین آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اانپ اہھت ابمرک  اپین ووض ےک ےئل

وملس یک اس ربنت ںیم رھک دای اور ولوگں وک مکح دای ووض رکےن اک اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم داتھکی  اھ اپین اک وفارہ اتلکن  اھ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےچین ےس رھپ ووض رک ایل ولوگں ےن اہیں کت ہک وج بس ےس اریخ ںیم  اھ اس ےن یھب ووض رک ایل ۔ اویلگنں ےک

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     66    حسیث 

أَِحَش٩َ  َٓ أَ  و٢ُ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٤ُِِٟح٤ٔز ٤ََِٟسنٔیِّ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ا ِي٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ َّطُ ٩ًَِ نُ إ٧ٔ َٓ ََلةٔ  ٔلَی اٟؼَّ ًَا٣ّٔسا إ َد  ُوُؿوئَُط ث٥َُّ ََّخَ

َٟطُ  َُّط یَُِٜتُب  ََلةٔ َوإ٧ٔ ٔلَی اٟؼَّ ٤ُٔس إ ٌِ ٥ِ  فٔی َػََلةٕ ٣َا َزا٦َ َي ُٛ ٍَ أََحُس إَٔذا َس٤ٔ َٓ َئْة  ي َسيِّ ٨ًَُِط بٔاِْلَُِّخَ بٔإِٔحَسي ُخِلَوَتِيطٔ َحَش٨َْة َوی٤َُِهی 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  َٗ اُٟوا ٥َٟٔ یَا أَبَا صَُزیَِزَة  َٗ ٥ِ َزاّرا  ُٛ ُس ٌَ ًَِو٥ُِٜ٤َ أَِجّزا أََِ إٔ٪َّ أَ َٓ  ٍَ ََل َيِش َٓ ا٣ََة  َٗ ٔ ُِٟدَلااِْل ََِرةٔ ا َٛ   

ہلل ےن انس اوبرہریہ ےس ےتہک ےھت سج ےن ووض ایک ایھچ رطح رھپ الکن امنز یک تین ےس وت وہ وگای امنز ںیم ےہ بج کت امنز اک میعن نب علاا

دصق راتھک ےہ رہ دقؾ رپ اکی یکین یھکل اجیت ےہ اور دورسے دقؾ رپ اکی ربایئ اٹمیئ اجیت ےہ وت بج وکیئ مت ںیم ےس ریبکت امنز یک ےنس 

 زایدہ وثاب ایس وک ےہ سج اک اکمؿ زایدہ دور وہ اہک اوہنں ےن ویکں اے اوبرہریہ اہک اس وہج ےس ہک اس ےک دقؾ وت ہن دوڑے ویکہکن

 زایدہ وہں ےگ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ےک ذموکر ںیہ اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت

     67    حسیث 

٤ََّا َذَٟٔک ُوُؿوُئ اٟ ٌٔيْس إ٧ٔ ا٢َ َس َ٘ َٓ ٤َِٟأئ  ائٔٔم بٔا َِ ِٟ ُِٟوُؿؤئ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ا ٤َُِٟشئَّب يُِشأ٢َُ  ٌٔيَس ب٩َِ ا  ٨َِّشائٔ ٩ًَِ َس

 دیعس نب بیسم وساؽ ےئک  ےئ دعب اپاخےن ےک اپین ےنیل ےس وت اہک ہک ہی اہطرت وعروتں یک ےہ ۔

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

  



 

 

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     68    حسیث 

ا٢َ إَٔذا ََشٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ ٣َزَّإت ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔش٠ُِط َسِب ِِ ٠َِي َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َُِب فٔی إ٧َٔأئ أََحٔس  َب ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج یپ اجےئ اتک اہمترے یسک ربنت ںیم وت دوھےئ اس وک است 

 ابر۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ اہطرت ےک ذموکر ںیہ

     69    حسیث 

 ًِ ٩َِٟ تُِحُؼوا َوا ا٢َ اِسَت٘ٔي٤ُوا َو َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ٤ًَِال٥ُِٜٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ََلةُ َوََل  ٠٤َُوا َوَخيِرُ أَ اٟؼَّ

ُِٟوُؿؤئ إَٔلَّ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  ًَلَی ا  یَُحآُٔى 

ےگ مت امکل وک اچنہپ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دیسیھ راہ رپ روہ اور ہن امشر رک وکس ےگ اس ےک وثاب اک ای ہن اطتق روھک 

 رکے اگ ووض رپ رگم ومنم ۔ااقتستم یک اور بس اکومں ںیم اہمترے  رتہ امنز ےہ اور ںیہن احمتظف 

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

  

 رس اور اکونں ےک حسم اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 رس اور اکونں ےک حسم اک ایبؿ

     70    حسیث 

 ِٟ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَأُِخُذ ا ًَ ِيطٔ ْٔلُذ٧َُِيطٔ ٩ًَِ  ٌَ  ٤َاَئ بٔأُِػبُ

 علا اہلل نب رمع اےنپ اکونں ےک حسم ےک واےطس دو اویلگنں ےس اپین ےتیل ےھت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 رس اور اکونں ےک حسم اک ایبؿ

     71    حسیث 

ا َ٘ َٓ ٤ٌَٔا٣َٔة  ِٟ ًَلَى ا ٤َِِٟشٔح  ٩ًَِ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔيَّ ُسئ١َٔ  ُط أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٤َِٟاءٔ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ زُ بٔا ٌِ َّي ی٤َُِشَح اٟظَّ  ٢َ ََل َحً

 ہن رکے اہیں کت ہک حسم رکے ابؽ اک اپین ےس ۔امکل وک اچنہپ ہک اجرب نب علااہلل ااصنری وپےھچ  ےئ امعہم رپ حسم رکےن ےس وت اہک ہک 

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 رس اور اکونں ےک حسم اک ایبؿ

     72    حسیث 

َوَة ب٩َِ اٟزُّ  َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ُُعِ ٤َِٟائٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٤َا٣ََة َوی٤ََِشُح َرأَِسطُ بٔا ٌٔ ِٟ َُ ا ٔ ٔ ََاَ٪ ی٨َِز  بَيِر

 رعوہ نب زریب امعہم رس ےس ااتر رک رس رپ حسم رکےت ےھت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ؿرس اور اکونں ےک حسم اک ایب

     73    حسیث 

َُ خ٤َٔاَرَصا َوَت٤َِشُح  ٔ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َت٨ِز َة ب٨َِٔت أَِٔی ًُبَِيٕس ا٣َِزأََة  ٔٔيَّ َّطُ َرأَي َػ ٍٕ أ٧َ ٔ ٍْ َیِو٣َئٕٔذ ٩ًَِ ٧َآ ٔ ٤َِٟأئ َو٧َآ ًَلَی َرأِٔسَضا بٔا  

 َػِٔيرْ 

 علااہلل نب رمع یک ااتریت ںیھت اس ڑپکے وک سج ےس رس ڈاھ ےتپ ںیہ انعف ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی ہیفص وک وج ویبی ںیھت

 اور حسم رکیت ںیھت اےنپ رس رپ اپین ےس اور انعف اس وتق انابغل ےھت ۔

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

  

 ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 ب ااہطلرةاتک :   ابب

 ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     74    حسیث 



 

 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  َبَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٥َ َذَصَب َٟٔحاَجتٔطٔ فٔی َُزَِوةٔ َتبُوَک ٩ًَِ ا َس٠َّ

ََٓذَصِبُت ٣َ  ٤ُِِٟٔيَرةُ  ا٢َ ا َش١َ َوِجَضُط ث٥َُّ ذَ َٗ َِ َٓ ٤َِٟاَئ  ٠َِيطٔ ا ًَ َِٜبُت  ََٓش  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ طُ ب٤َٔإئ  َصَب ٌَ

ِٟحُبَّ  َجُض٤َا ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ا أََِّخَ َٓ ِٟحُبَّٔة  ِ ا مَّ ُٛ  ٔٙ ٍِ ٩ِ٣ٔ ٔؿي ٥ِ٠َ َيِشَتٔل َٓ َّتٔطٔ  ِ ُجب مَّ ُٛ ُد یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ  َش١َ یََسیِطٔ َو٣ََشَح بَٔزأِٔسطٔ یُِْخٔ َِ َٓ ٔة 

ٖٕ َیُؤ٣ُّ  ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٥َ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ّة َو٣ََشَح  ٌَ ِٛ َّی بٔض٥ِٔ َر ِس َػل َٗ ُض٥ِ َو

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ ََٓؼل ًَ َّی اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََ ا٨َّٟاُض  ٔ ز َٔ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ َََ٘ٔيِت  ًَّٟٔي  َة ا ٌَ ِٛ ٥ََّ٠ اٟزَّ

ا٢َ أَِحَش٨ُِت٥ِ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ےل رک ایگ  ریغمہ نب ہبعش ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  ےئ احتج رضوری وک گنج وبتک ںیم وت ںیم ےن اپین اسھت

ےنپ اور بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس افرغ وہ رک آےئ ںیم ےن اپین ڈاال وت دوھای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہنم اانپ رھپ اکنےنل ےگل اہھت ا

و ں ےس رگم وہ اس دقر گنت ںیھت ہک اہھت ہن لکن ےکس آرخ اکنال آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہوھتں وک ہبج ےک ےچین

 

 ی
ب

 

صی

ےس اور  ہبج یک آ

اہھت دوھےئ اور حسم ایک رس رپ اور ومزوں رپ رھپ آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وت علاارلنمح نب وعػ اامتم رک رےہ ےھت اور اکی 

رتعک وہ یکچ یھت سپ ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی رتعک وج ابیق یھت علاارلنمح نب وعػ ےک ےھچیپ اور ولگ 

  ہیلع وملس امنز ڑپھ ےکچ وت رفامای ہک ااھچ ایک مت ےن ۔ربھگاےئ بج آپ یلص اہلل

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     75    حسیث 

 َّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ٍٕ َو ٔ آ٩ًَِ ٧َآ إؾ َوصَُو أ٣َٔيرَُصا ََفَ َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ًَلَی َس َة  َٓ ٔس٦َ اِلُٜو َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُظ ُض٤َا أَِخبََراُظ أَ٪َّ 

سٔ  َٗ ْس َس١ِ أَبَاَک إَٔذا  ٌِ ُط َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أ٧ََِْکَ َذَٟٔک  َٓ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َی٤َِشُح  ٨َٔسَي ٣ِ ًَ َٓ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ٔس٦َ  َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َت 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِبُس اهَّللٔ  ًَ َٟطُ  َ َشأ َٓ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ َِٟت أَبَاَک  َ ا٢َ أََسأ َ٘ َٓ ْس  ٌِ ٔس٦َ َس َٗ َّي  ٩ًَِ َذَٟٔک َحً  ٤ًَُزُ إَٔذا أَِزَخ٠َِت رِٔج٠َِيَک فٔی أَِ٪ َيِشأ٢ََ ٤ًََُز 

 ًَ ا٣َِشِح  َٓ ئِن َوص٤َُا كَاصَٔزَتأ٪  َّٔ ُِٟد ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٥ِ َوإِٔ٪ َجاَئ أََحُس ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ َن َ٘ َٓ ائٔٔم  َِ ِٟ ِبُس اهَّللٔ َوإِٔ٪ َجاَئ أََحُس٧َا ٩ِ٣ٔ ا ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِيض٤َٔا 

ائٔٔم  َِ ِٟ  ا

 انعف اور علااہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع آےئ وکےف ںیم دعس نب ایب واقص رپ اور وہ احمک ےھت وکہف ےک وت داھکی اؿ



 

 

وک علااہلل ےن ہک حسم رکےت ںیہ ومزوں رپ سپ ااکنر ایک اس لعف اک علااہلل ےن۔ اہک دعس ےن مت اےنپ ابپ ےس وپانھچ بج اجان وت بج 

آےئ علااہلل وھبؽ  ےئ وپانھچ اےنپ ابپ ےس اہیں کت ہک دعس آےئ اور اوہنں ےن اہک ذرک ایک مت ےن اےنپ ابپ ےس وپاھچ  اھ علااہلل 

 وپاھچ علااہلل ےن وت رفامای رضحت رمع ےن بج ڈاےل وت اپؤں اےنپ ومزوں ےک ادنر اور اپؤں اپک وہں وت حسم رک ےن اہک ںیہن رھپ

 ومزوں رپ اہک علااہلل ےن ارگہچ مہ اپاخئہن ےس وہ رک آںیئ اہک اہں ارگہچ وکیئ مت ںیم ےس اپاخئہن ےس وہ رک آےئ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     76    حسیث 

َش١َ َوِجَضُط َویََسیِطٔ َو٣ََشَح َرأَِس  َِ َٓ أَ  ٚٔ ث٥َُّ َتَوؿَّ و ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز بَا٢َ فٔی اٟشُّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠َِيَضا ُط ث٥َُّ زُعَٔی َٟٔح٨َاَز ٩ًَِ ٧َآ ًَ َِّی  ةٕ ُٟٔيَؼل

٠َِيَضا ًَ َّی  ِيطٔ ث٥َُّ َػل َّٔ ًَلَی ُخ ٤ََشَح  َٓ ٤َِِٟشحَٔس   حٔيَن َزَخ١َ ا

البےئ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اشیپب ایک ابزار ںیم رھپ ووض ایک اور دوھای ہنم اور اہوھتں وک اےنپ اور حسم ایک رس رپ رھپ 

 اج ےکچ دجسم ںیم وت حسم ایک ومزوں رپ رھپ امنز ڑپیھ انجزہ رپ ۔  ےئ انجزہ یک امنز ےک ےئل بج

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ومزوں رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     77    حسیث 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  َش١َ ٩ًَِ َس َِ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ ُتَٔی بَٔوُؿوٕئ  َبا٢َ ث٥َُّ أ َٓ َُٗبا  ا٢َ َرأَیُِت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أَتَی  َٗ َُّط  ِيٕع أ٧َ َٗ ُر

َّی ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ئِن ث٥َُّ َجاَئ ا َّٔ ُِٟد ًَلَی ا ئِن َو٣ََشَح بَٔزأِٔسطٔ َو٣ََشَح  َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا  َوِجَضُط َویََسیِطٔ إ

ےن داھکی اسن نب امکل وک آےئ وہ ابق وک وت اشیپب ایک رھپ الای ایگ اپین ووض اک وت ووض ایک دوھای ہنم وک اور دوونں اہوھتں  دیعس نب علاارلنمح

 وک وینہکں کت اور حسم ایک رس رپ اور حسم ایک ومزوں رپ رھپ دجسم ںیم آ رک امنز ڑپیھ۔

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

  

 ومزوں ےک حسم یک رتبیک اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 ومزوں ےک حسم یک رتبیک اک ایبؿ

     78    حسیث 

 ِٟ ًَلَی ا ا٢َ َوََاَ٪ ََل َیزٔیُس إَٔذا ٣ََشَح  َٗ ئِن  َّٔ ُِٟد ًَلَی ا َُّط َرأَي أَبَاُظ َی٤َِشُح  َوَة أ٧َ ًَلَی أَِ٪ ی٤ََِشَح ُهُضوَرص٤َُا دُ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ئِن  َّٔ

 َوََل َی٤َِشُح بُُلو٧َُض٤َا

اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ ابپ وک داھکی بج حسم رکےت ومزوں رپ وت حسم رکےت ومزوں یک تشپ رپ ہن ہک ادنر 

 یک اجبن۔

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

  

 ریسکن وھپےنٹ اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ریسکن وھپےنٹ اک ایبؿ

     79    حسیث 

 ٥ِ ٥ِ یََتک٠ََّ َٟ َبىَي َو َٓ  ٍَ َ ث٥َُّ َرَج أ ََٓتَوؿَّ  َٖ َٕ اِنَْصَ ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َر ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

ہلل نب رمع بج ریسکن وھپیتٹ اؿ یک امنز ںیم رھپ آےت اور ووض رک ےک ولٹ اجےت رھپ انبرکےت اور ابت ہن انعف ےس رواتی ےہ ہک علاا

 رکےت۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ریسکن وھپےنٹ اک ایبؿ

     80    حسیث 

 ٩ًَِ ٣َ َٓ  ٍُ ٨ًَُِط ث٥َُّ َیزِٔج  ٦َ ٔش١ُ اٟسَّ ِِ َي َٓ ُد  َيِْخُ َٓ  ُٕ ًَبَّإض ََاَ٪ َیزًُِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ َّیأٟک أ٧َ ِس َػل َٗ ًَلَی ٣َا   َيِبىٔي 

 دقر ہک ڑپھ ےکچ ےھت ۔ اامؾ امکل وک اچنہپ علااہلل نب ابعس ےک ریسکن وھپیتٹ وت ابرہ اج رک وخؿ دوھےت رھپ ولٹ رک انب رک ےتیل سج

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ریسکن وھپےنٹ اک ایبؿ



 

 

     81    حسیث 

ٌٔيَس ب٩َِ  َُّط َرأَي َس َُٗشِيٕم ا٠َِّٟيثٔيِّ أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َتَی حُِحَزَة أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  أ َٓ ِّی  َٕ َوصَُو ُيَؼل ًَ ٤َُِٟشئَّب َر ا

َّی ِس َػل َٗ ًَلَی ٣َا  َبىَي  َٓ  ٍَ أَ ث٥َُّ َرَج َتَوؿَّ َٓ ُتَٔی بَٔوُؿوٕئ  أ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

ز ںیم وت آےئ رجحہ ںیم اؾ ک ہم ےک وج یب یب ںیھت آرضحنت سیدی نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم ےک ریسکن وھپیٹ امن

 یلص اہلل ہیلع وملس یک رھپ الای ایگ اپین ووض اک وت ووض ایک رھپ ولٹ  ےئ اور انب رکیل امنز اینپ اسقب رپ ۔

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

  

  ےک ایبؿ ںیمریسکن وھپےنٹ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ریسکن وھپےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     82    حسیث 

ُد ٣ٔ  َيِْخُ َٓ  ُٕ ٔب َیزًُِ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ا٢َ َرأَیُِت َس َٗ َّطُ  ٠َ٣ََة اِْلَِس٠َٔمِّ أ٧َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََحِ َب ٩ًَِ  ـٔ َّي َتِدَت ٦ُ َحً ٨ِطُ اٟسَّ

ُط ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  ٌُ ُ أََػأَ أ ِّی َوََل یََتَوؿَّ ٔٔطٔ ث٥َُّ ُيَؼل ُد ٩ِ٣ٔ أَِن َّٟٔذي یَِْخُ  ٦ٔ ا

علاارلنمح نب دیعس نب بیسم وک داھکی ہک اؿ یک ریسکن وھپیتٹ اور وخں اتلکن اہیں کت ہک اایلگنں اؿ یک رنیگن وہ اجںیت اس وخؿ ےس 

 رھپ امنز ڑپےتھ اور ووض ہن رکےت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ریسکن وھپےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     83    حسیث 

َّي َتدِ  ٦ُ َحً ٔٔطٔ اٟسَّ ُد ٩ِ٣ٔ أَِن ًَِبسٔ اهَّللٔ یَِْخُ َُّط َرأَي َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔ أ٧َ َّر ٤َُِٟحب ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َب أََػأَ ٩ًَِ  ـٔ ت٠ُٔطُ ث٥َُّ َت ِٔ ُط ث٥َُّ َي ٌُ

 ُ أ ِّی َوََل یََتَوؿَّ  ُيَؼل

علاارل نمح ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی اسمل نب علااہلل نب رمع وک وخؿ اتلکن  اھ اؿ یک انک ےس اہیں کت ہک رنیگن وہ اجیت 

 ںیھت اایلگنں اؿ یک رھپ آلئ ڈاےتل ےھت اس وک رھپ امنز ڑپےتھ اور ووض ہن رکےت ۔

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



 

 

  

 سج صخش اک وخؿ زمخ ای ریسکن وھپےنٹ ےس ربارب اتہب رےہ اس اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 سج صخش اک وخؿ زمخ ای ریسکن وھپےنٹ ےس ربارب اتہب رےہ اس اک ایبؿ

     84    حسیث 

 ٔ٤ِٟ َ٘ ٩ًَِ ا أَِي َٓ ٩ٌَٔ ٓٔيَضا  ُ ًَّٟٔي ك أب ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي٠َةٔ ا َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َّطُ َزَخ١َ  ٣ََة أَِخبََرُظ أ٧َ ِبٔح ِشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ ٔ اٟؼُّ َى ٤ًََُز َٟٔؼََلة

َّی ٤ًَُزُ َوُجزِحُ  ََٓؼل ََلَة  ٥ِ َوََل َحىَّ فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٤َٟٔ َتَزَک اٟؼَّ ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ َن َ٘ ُب َز٣ّآَ ٌَ  ُط َیِث

وسمر نب رخمہم ےس رواتی ےہ ہک وہ  ےئ رضحت رمع ےک اپس اس رات وک سج ںیم وہ زیمخ وہےئ ےھت وت اگجےئ  ےئ رضحت رمع امنز 

حبص ےک واےطس سپ رفامای ہک اہں اور ااھچ ںیہن ہصح اس صخش اک االسؾ ںیم وج رتک رکے امنز وک وت امنز ڑپیھ رضحت رمع ےن اور زمخ 

 ےک وخں اتہب  اھ۔ ےس اؿ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 سج صخش اک وخؿ زمخ ای ریسکن وھپےنٹ ےس ربارب اتہب رےہ اس اک ایبؿ

     85    حسیث 

 ُ٤ِٟ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٌٔيٕس أَ٪َّ َس ا٢َ ٣َأٟک ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٗ ٨ُِط  ًَ  ٍِ ٔل َ٘ ٥ِ٠َ ی٨َِ َٓ  ٕٖ ا ًَ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ُر ٠َََُبُط اٟسَّ ا٢َ ٣َا َتَزِوَ٪ ٓٔي٩ِ٤َ  َٗ ٔب  َشيَّ

ا٢َ ٣َ  َٗ ا٢َ یَِحٌَي  َٗ ٔب أََري أَِ٪ یُو٣َٔئ بَٔزأِٔسطٔ إٔی٤َاّئ  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ ٌٔيٕس ث٥َُّ  ا٢َ َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٔک أََحبُّ ٣َا َٗ أٟک َوذَٟ

ٔلَیَّ فٔی َذَٟٔک  ُت إ ٌِ  َس٤ٔ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم ےن اہک ہک سج صخش اک وخؿ ریسکن وھپےنٹ ےس اجری رےہ اور وخؿ دنب ہن وہ وت اس 

 ےک قح ںیم مت ایک ےتہک وہ ییحی نب دیعس ےن رھپ اہک دیعس نب بیسم ےن ہک ریمے زندکی امنز ااشرہ ےس ڑپھ ےل ۔

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

  

 ذمی ےس ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 ذمی ےس ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     86    حسیث 

ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب أ٣َََزُظ أَِ٪ َيِش  ٔ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ إَٔذا َز٧َا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أ٢ََ 

َّی اهَّللُ  َٓإٔ٪َّ ٨ًِٔٔسي اب٨ََِة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ٤َِِٟذُي ٣َاَذا  َد ٨ِ٣ٔطُ ا َْخَ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَِسَتهٔی أَِ٪ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  ًَ

ٔ أَ  ا٢َ إَٔذا َوَجَس َذٟ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ َشأ َٓ َسازُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ ُط  َٟ َ َجُط ِسأ ِح ََفِ ـَ ٠َِي٨ِ َٓ  ٥ِ ُٛ َک أََحُس

 ٔ ََلة ِ ُوُؿوئَطُ ٠ٟٔؼَّ أ َِٟيَتَوؿَّ ٤َِٟأئ َو  بٔا

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےس بج وکیئ رمد زندرک  رکے اینپ وعرت ےس دقماد نب االوسد وک مکح ایک رضحت یلع ےن ہک وپںیھچ

اور لکن آےئ ذمی وت ایک الزؾ وہات ےہ اس صخش رپ؟ اہک یلع ےن ہک آرضحنت یک اصزبحادی ریمے اکنح ںیم ںیہ اس ببس ےس ےھجم 

 بج مت ںیم ےس یسک وک ااسی اافتؼ وہ وت دوھ ڈاول ذرک وک وپےنھچ ںیم رشؾ آیت ےہ وت وپاھچ دقماد ےن رفامای آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن

 اپین ےس اور ووض رکے ےسیج ووض وہات ےہ امنز ےک ےئل ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ذمی ےس ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     87    حسیث 

ُِْٟخَ  ِّی َْلَٔجُسُظ ی٨ََِحٔسُر ٣ٔىِّي ٣ِٔث١َ ا ٔن ا٢َ إ َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٥ِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ُٛ َٔک أََحُس إَٔذا َوَجَس ذَٟ َٓ  ٔ یِزَة

٤َِِٟذَي  ىٔي ا ٌِ ََلةٔ َي ِ ُوُؿوئَُط ٠ٟٔؼَّ أ َِٟيَتَوؿَّ ُظ َو ٔش١ِ َذََکَ ِِ ٠َِي َٓ 

ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن اہک ذمی اس رطح رگیت ےہ ھجم ےس ےسیج ولبر اک داہن وت بج ااسی اافتؼ وہ مت ںیم یسک وک وت  املس دعوی

 دوھ ڈاےل اےنپ ذرک وک اور ووض رکے ےسیج ووض رکات ےہ امنز ےک ےئل ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ذمی ےس ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     88    حسیث 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َِِٟذٔي  ٩ًَِ ا ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّطُ  إغ أ٧َ ًَيَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  َجَک ٩ًَِ ُج٨ُِسٕب ٣َِولَی  أُِش١ِ ََفِ َٓ َذا َوَجِسَتطُ 



 

 

ِ ُوُؿوئََک  أ ٔ  َوَتَوؿَّ ََلة  ٠ٟٔؼَّ

دنجب ےس رواتی ےہ ہک وپاھچ ںیم ےن علااہلل نب رمع ےس ذمی اک مکح وت اہک اوہنں ےن بج دےھکی وت ذمی وک دوھ ڈاؽ ذرک وک اےنپ اور 

 ووض رک ےسیج ووض رکات ےہ امنز ےک ےئل ۔

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

  

 ودی ےک ےنلکن ےس ووض اعمػ وہےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ودی ےک ےنلکن ےس ووض اعمػ وہےن اک ایبؿ

     89    حسیث 

َِٟب٠َ  ِّی َْلَٔجُس ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ُط َوَرُج١ْ َيِشأَُُٟط  ٌَ َُّط َس٤ٔ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٌٔيٕس  ُ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُٖ ١َ َوأ٧ََا أ أَِنَْصٔ َٓ ِّی أَ َػل

ٔضَي َػََلتٔی ِٗ َّي أَ ُِٓت َحً دٔٔذي ٣َا اِنَْصَ َٓ ًَلَی  ِو َسا٢َ  َٟ ٌٔيْس  ُط َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

ییحی نب دیعس ےتہک ںیہ ہک دیعس نب بیسم ےس وپاھچ اکی صخش ےن اور ںیم اتنس  اھ ہک ےھجم رتی ولعمؾ وہیت ےہ امنز ںیم ایک وتڑ دوں 

  ہک ارگ  ہہ آےئ ریمی راؿ کت وت ہن وتڑوں ںیم امنز وک اہیں کت ہک امتؾ رکوں امنز وک۔ںیم امنز وک وت اہک دیعس ےن

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ودی ےک ےنلکن ےس ووض اعمػ وہےن اک ایبؿ

     90    حسیث 

ِح ٣َا َتِحَت ثَِوبَٔک ٩ًَِ اٟؼَّ  ـَ ا٢َ اِن َ٘ َٓ َِٟب١ٔ٠َ أَٔجُسُظ  ٩ًَِ ا َ٪ ب٩َِ َيَشارٕ  ُِٟت ُس٠َِىَ َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  ٨ًَِطُ ٠ِٔت ب٩ِٔ ُزیَِيٕس أ٧َ ُِٟط  ٤َِٟأئ َوا   بٔا

دنبہت ای ازار رپ  تلص نب زدیب ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ امیلسؿ نب اسیر ےس ہک رتی اپات وہں ںیم۔ اہک اپین ڑھچک ےل اےنپ

 اور اغلف وہ اج اس ےس ینعی اس اک ایخؽ تم رک اور الھبدے اس وک۔

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

  

 رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب



 

 

 زؾ وہےن اک ایبؿرشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض ال

     91    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ ٔ َي َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٍَ ُُعِ َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ  ٥َٜٔ ٩ًَِ َِٟح ًَلَى ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا  َزَخ٠ُِت 

ا٢َ ٣َزِ  َ٘ َٓ ُِٟوُؿُؤ  ٧َا ٣َا یَُٜوُ٪ ٨ِ٣ُٔط ا َتَذاََکِ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ َٓ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَُت َصَذا  َوةُ ٣َا  ا٢َ ُُعِ َ٘ َٓ ُِٟوُؿُؤ  ََکٔ ا َواُ٪ َو٩ِ٣ٔ ٣َصِّ اٟذَّ

و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ َواَ٪ أ٧َ ِٔ ةُ ب٨ُِٔت َػ ٥َٜٔ أَِخبََرِتىٔي َُِْسَ َِٟح ظُ  ا ٥ِ َذََکَ ُٛ  إَٔذا ٣َصَّ أََحُس

 ِ أ ٠َِيَتَوؿَّ َٓ 

علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس رعوہ نب زریب ےس ہک ںیم ایگ رمواؿ نب امکحل ےک اپس اور ذرک ایک مہ ےن اؿ 

زیچوں اک نج ےس ووض الزؾ آات ےہ رعوہ ےن اہک ںیم اس وک ںیہن اجاتن رمواؿ ےن اہک ےھجم ربخ دی رسبہ تنب وفصاؿ ےن اس ےن انس 

 ت یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت بج وھچےئ مت ںیم ےس وکیئ اےنپ ذرک وک وت ووض رکے ۔آرضحن

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     92    حسیث 

َٓاِحتَ ًَ  إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ًَلَی َس  َٕ ٤ُِِٟؼَح ٨ُِت أ٣ُِٔشُک ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  إؾ أ٧َ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ْس ٩ِ ٣ُِؼ ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ َُِٜٜت 

أُِت ث٥َُّ َرجَ  َتَوؿَّ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ  ِ أ َتَوؿَّ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َک  ٠ََّک ٣َٔشِشَت َذََکَ ٌَ ُت َٟ ٌِ 

بعصم نب دعس نب ایب واقص ےس رواتی ےہ ہک ںیم الکؾ اہلل ےئل راتہ  اھ اور دعس نب ایب واقص ڑپےتھ ےھت اکی روز ںیم ےن اجھکای وت 

 دعس ےن اہک ہک اشدی وت ےن اےنپ ذرک وک وھچا ںیم ےن اہک اہں وت دعس ےن اہک اھٹ ووض وک وس ںیم ڑھکا وہا اور ووض ایک رھپ آای۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     93    حسیث 

ِس  َ٘ َٓ ُظ  ٥ِ َذََکَ ُٛ و٢ُ إَٔذا ٣َصَّ أََحُس ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُِٟوُؿؤُ ٩ًَِ ٧َآ ٠َِيطٔ ا ًَ  َوَجَب 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت بج وھچےئ مت ںیم ےس وکیئ ذرک اانپ وت وابج وہا اس رپ ووض

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

  



 

 

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ووض الزؾ وہےن اک ایبؿرشؾ اگہ ےک وھچےن ےس 

     94    حسیث 

ُِٟوُؿؤُ  ٠َِيطٔ ا ًَ ِس َوَجَب  َ٘ َٓ ُظ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٣َصَّ َذََکَ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة   ٩ًَِ ُُعِ

 رعوہ نب زریب ےتہک ےھت وج صخش وھچےئ ذرک وک اےنپ وت وابج وہا اس رپ ووض ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہےن اک ایبؿ

     95    حسیث 

٠ُِت  ُ٘ َٓ  ُ أ َتٔش١ُ ث٥َُّ یََتَوؿَّ ِِ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ ا٢َ َرأَیُِت أَِٔی  َٗ َُّط  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ُط ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٟ ِش١ُ ٩ِ٣ٔ   ُِ ِٟ َیا أَبَٔت أ٣ََا َیِحزٔیَک ا

 ُ أ أََتَوؿَّ َٓ ي  ٜٔىِّي أَِحَيا٧ّا أ٣ََصُّ َذََکٔ ا٢َ بَلَی َوَل َٗ ُِٟوُؿؤئ   ا

اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی اےنپ ابپ علااہلل نب رمع وک لسغ رک ےک رھپ ووض رکےت ںیہ وت وپاھچ ںیم ےن اے 

ںیہن ےہ ووض ےس اہک اہں اکیف ےہ نکیل یھبک ااسی وہات ےہ ہک دعب لسغ ےک وھچ اتیل وہں ذرک اانپ وت ووض رکات ابپ ریمے ایک لسغ اکیف 

 وہں ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ؿرشؾ اگہ ےک وھچےن ےس ووض الزؾ وہےن اک ایب

     96    حسیث 

َس أَِ٪ ك٠ََ  ٌِ ََ أَیُِتطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز فٔی َسََفٕ ََفَ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّی  َ ث٥َُّ َػل أ ٤ُِص َتَوؿَّ ِت اٟظَّ ٌَ

ا٢َ  َٗ ٨َِت ُتَؼ٠ِّيَضا  ُٛ ََٟؼََلْة ٣َا   ٔ َُٟط إٔ٪َّ صَٔذظ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َ أ ظٔی ث٥َُّ َنٔشيُت أَِ٪ أََتَوؿَّ ِبٔح ٣َٔشِشُت ََفِ أُِت َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ َس أَِ٪ َتَوؿَّ ٌِ ََ ِّی  ٔن إ

أُِت َوًُِسُت َٟٔؼََلتٔی َتَوؿَّ َٓ 

 اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک ںیم رفس ںیم اسھت  اھ علااہلل نب رمع ےک وت داھکی ںیم ےن بج آاتفب الکن وت ووض ایک اوہنں ےن اور

امنز ڑپیھ ںیم ےن اہک ہک آج آپ ےن ایسی امنز ڑپیھ سج وک آپ ہن ڑپےتھ ےھت اہک علااہلل نب رمع ےن ہک آج ںیم ےن ووض رک ےک 



 

 

 ۔اےنپ ذرک وک وھچ ایل  اھ رھپ ووض رکان وھبؽ ایگ اور امنز حبص یک ںیم ےن ڑپھ یل اس ےئل ںیم ےن اب ووض ایک اور امنز وک دوابرہ ڑپھ ایل

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

  

 وب ہس ےنیل ےس اینپ وعرت ےک ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وب ہس ےنیل ےس اینپ وعرت ےک ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     97    حسیث 

َّطُ ََاَ٪  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ َضا بَٔيسٔ  ٩ًَِ  ب١ََّ ا٣َِزأََتُط أَِو َجشَّ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ََُِٟل٣ََشٔة  َضا بَٔئسظٔ ٩ِ٣ٔ ا ُِٗب٠َُة اٟزَُّج١ٔ ا٣َِزأََتُط َوَجشُّ و٢ُ  ُ٘ ٔ َي ظ

ُِٟوُؿوُئ  ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ 

وج صخش وبہس ےل اینپ علا اہلل نب رمع ےتہک ںیہ ہک وبہس انیل رمد اک اینپ وعرت وک اور وھچان اس اک اہھت ےس المتسم ںیم دالخ ےہ وت 

 وعرت اک ای وھچےئ اس وک اےنپ اہھت ےس وت اس رپ ووض ےہ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وب ہس ےنیل ےس اینپ وعرت ےک ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     98    حسیث 

ثَىٔ  ُِٟوُؿوَحسَّ ُِٗب٠َةٔ اٟزَُّج١ٔ ا٣َِزأََتُط ا و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ وزٕ ََاَ٪ َي ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ  ُئ ي 

 امکل وک اچنہپ علااہلل نب وعسمد ےس ےتہک ےھت وبہس ےس رمد ےک اینپ وعرت وک ووض الزؾ آات ےہ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وب ہس ےنیل ےس اینپ وعرت ےک ووض وٹٹ اجےن اک ایبؿ

     99    حسیث 

ُِٟوُؿؤُ  ُِٗب٠َٔة اٟزَُّج١ٔ ا٣َِزأََتُط ا و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

 د ےک اینپ وعرت وک ووض الزؾ آات ےہ۔انب اہشب زرہی ےتہک ےھت وبہس ےس رم

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

  



 

 

 لسغ انجتب یک رتبیک ےک ایبؿ ںیم

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 لسغ انجتب یک رتبیک ےک ایبؿ ںیم

     100    حسیث 

 ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ِش١ٔ یََسیِطٔ ٩ًَِ  َِ َِٟح٨َابَٔة بََسأَ َٔ ٥َ ََاَ٪ إَٔذا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َ يَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أ ث٥َُّ َتَوؿَّ

زٔظٔ ث٥َُّ َيُؼ  ٌَ ُيَد١ُِّ٠ بَٔضا أُُػو٢َ َط َٓ ٤َِٟأئ  ُط فٔی ا ٌَ ََلةٔ ث٥َُّ یُِسخ١ُٔ أََػأَ ُ ٠ٟٔؼَّ أ ٤َا یََتَوؿَّ َٓإت بَٔيَسیِطٔ ث٥َُّ َٛ ًَلَی َرأِٔسطٔ ثَََلَث َُغَ بُّ 

ٔ ٠َُِّطٔ  ًَلَی ٔج٠ِٔسظ ٤َِٟاَئ  ٔٔيُف ا  ُي

اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک آرضحنت بج لسغ رکےت انجتب ےس وت ےلہپ دوونں اہھت دوھےت رھپ ووض رکےت 

ؽ رک ابولں یک ڑجوں اک اویلگنں ےس الخؽ رکےت رھپ اےنپ رس رپ نیت  ول ےسیج ووض وہات ےہ امنز ےک ےئل رھپ اایلگنں اینپ اپین ںیم ڈا

 دوونں اہوھتں ےس رھب رک ڈاےتل رھپ اےنپ اسرے دبؿ رپ اپین اہبےت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  ےک ایبؿ ںیملسغ انجتب یک رتبیک

     101    حسیث 

َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ إ٧َٔإئ صُوَ  ِِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َي َّی اهَّللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َِٟح٨َابَةٔ ٩ًَِ  ُٚ ٩ِ٣ٔ ا ََِٟفَ   ا

ںیم سج ںیم نیت اصع اپین آات  اھ انجتب  رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع وملس لسغ رکےت ےھت اس ربنت

 ےس۔
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ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إٔذَ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َجُط ث٥َُّ ٩ًَِ ٧َآ َش٠ََضا ث٥َُّ ََُش١َ ََفِ َِ َٓ ُِٟي٤ِىَي  ٔ ا ًَلَی یَٔسظ  َْ أََِفَ َٓ َِٟح٨َابَٔة بََسأَ  ا اَُِتَش١َ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

 َُ ي ث٥َُّ  ِٟيُِْسَ ُِٟي٤ِىَي ث٥َُّ ا ًَِي٨َِيطٔ ث٥َُّ ََُش١َ یََسُظ ا َح فٔی  ـَ ََُش١َ َوِجَضطُ َوَن ٤ََف َواِست٨ََََِر ث٥َُّ  ـِ اَق  َش١َ َرأَِسطُ ث٥َُّ ٣َ َٓ اَُِتَش١َ َوأَ

٤َِٟاَئ  ٠َِيطٔ ا ًَ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج لسغ انجتب رشوع رکےت وت ےلہپ اانپ داانہ اہھت اپین ڈاؽ رک دوھےت رھپ اینپ رشاگمہ دوھےت 

دوھےت رھپ ابایں اہھت دوھےت رھپ  رھپ یلک رکےت اور انک ںیم اپین ڈاےتل رھپ ہنم دوھےت اور آوھکنں ےک ادنر اپین امرےت رھپ داانہ اہھت

 اسرے دبؿ رپ اپین ڈاؽ رک لسغ رکےت ۔
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َُّط  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َٔ َحسَّ ًَلَی َرأِٔسَضا ثَََلَث َح  ٩ِٔٔ َِٟت َٟٔتِح ا َ٘ َٓ َِٟح٨َابَةٔ  ٤َِٟزِأَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ُُِش١ٔ ا ًَائَٔظَة ُسئ٠َِٔت  ُط أَ٪َّ  َِ ٨َإت ب٠ََ

ِث َرأَِسَضا بَٔيَسیَِضا َِ ـِ َِٟت ٤َِٟأئ َو  ٩ِ٣ٔ ا

تب ےس اہک ہک ڈاےل اےنپ رس رپ نیت  ول دوونں اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اعہشئ اؾ اوملنینم ےس وپاھچ ایگ سک رطح لسغ رکے وعرت انج

 اہوھتں ےس رھب رھب رک اور ےلم اےنپ رس رک دوونں اہوھتں ےس ۔

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

  

 دوخؽ ےس لسغ وابج وہےن اک ایبؿ ارگہچ ازناؽ ہن وہ

 رةاتکب ااہطل :   ابب
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َّی ا ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل اَ٪ َو َّٔ ًَ أب َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا وُٟوَ٪ ٩ًَِ َس ُ٘ ٥َ ََا٧ُوا َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

ِٟدٔتَ  ِش١ُ إَٔذا ٣َصَّ ا ُِ ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ِٟدَٔتاَ٪   اُ٪ ا

دیعس نب ابیسمل ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اور رضحت امثعؿ نب نافؿ اور رضحت اعہشئ اک وقؽ یہی  اھ ہک بج سم 

 رکے ہنتخ ہنتخ ےس ینعی رس ذرک وعرت یک لبق ںیم اغبئ وہ اجےئ وت وابج وہا لسغ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َّ ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّطُ  ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِش١َ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ُِ ِٟ ٥َ ٣َا یُؤجُب ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اهَّللُ 

 ٔ َضا إ ٌَ ُر ٣َ ََٓيِْصُ ُر  ََٜة َتِْصُ یَ ٍُ اٟسِّ ؤد َيِش٤َ ََِٟفُّ َِٟت َص١ِ َتِسرٔي ٣َا ٣ََث٠َُک َیا أَبَا َس٤َ٠ََة ٣ََث١ُ ا ا َ٘ ِٟدَٔتاَ٪ َٓ ِٟدَٔتاُ٪ ا َذا َجاَوَز ا

ِش١ُ  ُِ ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ 

ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ رضحت اعہشئ ےس سک زیچ ےس لسغ وابج وہات ےہ وت اہک رضحت اعہشئ ےن ایب ک ہم نب علاارلنمح 

ہک وت اجاتن ےہ اینپ تفص وک اے اوب ک ہم تفص ریتی لثم وچزہ رمغ ےک ےہ بج رمغ وک ابگن رکےت اتنس ےہ وت آپ یھب ابگن 

 رکےن اتگل ےہ بج اجتوز رکے ہنتخ ےنتخ ےس وت وابج وہا لسغ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     106    حسیث 

ًَائَٔظةَ  زٔيَّ أَتَی  ٌَ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسي اِْلَِط ٌٔئس ب٩ِٔ ا ًَلَیَّ  ٩ًَِ َس  َّٙ ِس َط َ٘ َٟ ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل

ا َ٘ َٓ ب٠َٔٔک بٔطٔ  ِ٘ ًِٔو٥ُ أَِ٪ أَِسَت ُ ِّی َْل ٔن ٕ إ ٥َ فٔی أ٣َِز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُٖ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ُ اِختََٔل ٨ُِط أ ًَ ٨َِت َسائَّٔل  ُٛ َک َِٟت ٣َا صَُو ٣َا  َّ٣

ِٟدَٔتا ِٟدَٔتاُ٪ ا َِٟت إَٔذا َجاَوَز ا ا َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ئُؼيُب أَص٠َُِط ث٥َُّ یُِٜٔش١ُ َوََل ی٨ُِز٢ُٔ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ َش٠ِىٔي  ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ِش١ُ  ُِ ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ  ٪َ

َسٔک أَبَّسا ٌِ ََ ٩ًَِ َصَذا أََحّسا  زٔيُّ ََل أَِسأ٢َُ  ٌَ  أَبُو ٣ُوَسي اِْلَِط

ےس رواتی ےہ ہک اوب ومٰیس ارعشی آےئ رضحت اعہشئ ےک اپس اور اہک اؿ ےس ہک تہب تخس زگرا ھجم وک االتخػ دیعس نب بیسم 

وج  احصہب روسؽ یلص اہلل ہیلع وملس اک اکی ےلئسم ںیم رشامات وہں ہک ذرک رکوں اوکس اہمترے اسےنم وت رفامای اعہشئ ےن ہک ایک ےہ وہ ہلئسم

اہک اوب ومٰیس ےن وکیئ امجع رکے اینپ ویبی ےس رھپ دوخؽ رکے نکیل ازناؽ ہن وہ وت ایک مکح ےہ اس وت اینپ امں ےس وپھچ ےل ھجم ےس 

ےن اہک ہک بج اجتوز رک اجےئ ہنتخ ےنتخ ےس وابج وہا لسغ اہک اوب ومٰیس ےن ہک اب ہن وپوھچں اگ اس ےلئسم وک یسک ےس دعب اہمترے 

 ۔
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 ٔ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ُئؼيُب أَص٠َُِط ث٥َُّ یُِٜٔش١ُ َوََل ی٨ُِز َٟبٔيٕس اِْلَِنَؼارٔيَّ َسأ٢ََ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ا٢َ ٣َِح٤ُوَز ب٩َِ  َ٘ َٓ َتٔش١ُ  ِِ ا٢َ َزیِْس َي َ٘ َٓ  ٢ُ

ٕب  ٌِ َٛ ُط َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت إٔ٪َّ أَُِیَّ ب٩َِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِش١َ  ُِ ِٟ ٕب ََاَ٪ ََل یََزي ا ٌِ َٛ ُط ٣َِح٤ُوْز إٔ٪َّ أَُِیَّ ب٩َِ  ِب١َ أَِ٪ ی٤َُوَت  َٟ َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک   ََ َ  ٧َز

 اکی صخش امجع رکے اینپ ویبی ےس رھپ دوخؽ رکے نکیل ازناؽ ہن وہ ومحمد نب دیبل ااصنری ےن وپاھچ زدی نب اثتب ااصنری ےس اہک

اہک زدی ےن لسغ رکے اہک ومحمد ےن ہک ایب نب بعک اس وصرت ںیم لسغ وک وابج ںیہن اجےتن ےھت اہک زدی ےن ہک ایب نب بعک لبق 

 ومت ےک رھپ  ےئ اس وقؽ ےس ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 دوخؽ ےس لسغ وابج وہےن اک ایبؿ ارگہچ ازناؽ ہن وہ

     108    حسیث 

ِش١ُ  ُِ ِٟ ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ِٟدَٔتاَ٪  ِٟدَٔتاُ٪ ا و٢ُ إَٔذا َجاَوَز ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

  ےتہک ےھت بج اجتوز رکے ہنتخ ہنتخ ےس وابج وہا لسغ ۔علا اہلل نب رمع
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 بنج بج وسرےنہ اک ارادہ رکے لسغ ےس ےلہپ وت ووض رکےک وسےن ای اھکےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ہ رکے لسغ ےس ےلہپ وت ووض رکےک وسےن ای اھکےن اک ایبؿبنج بج وسرےنہ اک اراد

     109    حسیث 

أب َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ  َِٟدلَّ ا٢َ َذََکَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  َُّط ُئؼيبُطُ ٩ًَِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

َک ث٥َُّ ٥َِ٧ َج٨َابَ  ِ َوأُِش١ِ َذََکَ أ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َتَوؿَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ِي١ٔ   ْة ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن ذرک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک اےس رات وک اہنےن یک احتج وہیت ےہ 

 ور دوھےل ذرک اےنپ وک رھپ وس اجےئ۔وت رفامای آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن ووض رکےل ا
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج بج وسرےنہ اک ارادہ رکے لسغ ےس ےلہپ وت ووض رکےک وسےن ای اھکےن اک ایبؿ

     110    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟک ثَىٔي  ََّضا ََا٧َِت تَ  َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ و٢ُ إٔذَا ٩ًَِ صَٔظا٦ ُ٘

أَ ُوُؿ  َّي یََتَوؿَّ ََل َی٥ِ٨َ َحً َٓ َتٔش١َ  ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٤َِٟزِأََة ث٥َُّ أََراَز أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٥ِ ا ُٛ ٔ أََػاَب أََحُس ََلة  وئَُط ٠ٟٔؼَّ

رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک وہ یتہک ںیھت بج وکیئ مت ںیم ےس امجع رکے اینپ وعرت ےس رھپ وسان اچےہ لبق لسغ رکے وت ہی 

 وسےئ اہیں کت ہک ووض رک ےل ےسیج ہک ووض وہات ےہ امنز ےک ےئل۔
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج بج وسرےنہ اک ارادہ رکے لسغ ےس ےلہپ وت ووض رکےک وسےن ای اھکےن اک ایبؿ

     111    حسیث 

ََُش١َ َوِجَضطُ َو  ٥َ َوصَُو ُج٨ُْب  ٌَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا أََراَز أَِ٪ ی٨ََا٦َ أَِو یَِل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ئِن َو٣ََشَح بَٔزأِٔسطٔ ث٥َُّ ٩ًَِ ٧َآ َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا یََسیِطٔ إ

٥َ أَِو ٧َا٦َ  ٌٔ َ  ك

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک وہ بج وس رےنہ ای اھکےن اک ارادہ رےتھک احتل انجتب ںیم ہنم دوھےت اور دوونں اہھت وینہکں کت 

 اور رس رپ حسم رکےت رھپ اھکان اھکےت ای وس رےتہ ۔
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بنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس 

 ںیم اجنتس یگل وہ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہبنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امن

     112    حسیث 

 َ٠ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ََّر فٔی َػََلة ب َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًََلاَئ ب٩َِ َيَشإر أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ٔ َِٟيض٥ِٔ بَٔئسظ ٔ أَِ٪  َوأت ث٥َُّ أََطاَر إ



 

 

٤َِٟائٔ  ٔ أَثَزُ ا ًَلَی ٔج٠ِسٔظ ٍَ َو ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج  ا٣ُُِٜثوا 

اطع نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن ریبکت یہک یسک امنز ںیم امنزوں ںیم ےس رھپ ااشرہ ایک دتقمویں وک اےنپ 

وملس  ےئ  رھ ںیم دعب اس ےک ولٹ رک آےئ اور آپ یلص اہلل ہیلع  اہھت ےس اس ابت اک ہک اینپ اجےئ رپ ےمج روہ اور آپ یلص اہلل ہیلع

 وملس ےک دبؿ رپ اپین ےک اشنؿ ےھت ۔
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

  وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہبنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ

     113    حسیث 

ِس ا َٗ إَٔذا صَُو  َٓ ٨ََوَز  َٓ  ٖٔ ُِٟحزُ ٔلَی ا أب إ َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِجُت ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ َُّط  ٠ِٔت أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ ُزیَِئس ب٩ِٔ اٟؼَّ َ٘ َٓ َتٔش١ِ  ِِ ٥ِ َي َٟ َّی َو ِحَت٥َ٠َ َوَػل

اَُِتَش١َ َوََُش١َ ٣َا َرأَي فٔی ثَوِ َواهَّللٔ َٓ ا٢َ  َٗ زُِت َوَػ٠َِّيُت َو٣َا اَُِتَش٠ُِت  ٌَ ٥ِ َیَز  ٣َا أََرانٔی إَٔلَّ اِحَت٤ِ٠َُت َو٣َا َط َٟ َح ٣َا  ـَ بٔطٔ َوَن

٨ِّّٜا َهی ٣َُت٤َ ُـّ َٔ اٟ ا َٔ َس اِرتٔ ٌِ ََ َّی  ا٦َ ث٥َُّ َػل َٗ  َوأَذََّ٪ أَِو أَ

   نب تلص ےس رواتی ےہ ہک
 
 الکن ںیم اسھت رمع نب اطخب ےک فرػ کت وت داھکی رمع ےن اےنپ ڑپکے وک اور اپای اشنؿ االتحؾ اک اور زی

یل اور امنز ڑپھ ےکچ ےھت ریغب لسغ ےک بت اہک مسق اہلل یک ںیہن داتھکی وہں ںیم اےنپ وک رگم ےھجم االتحؾ وہا اور ربخ ہن وہیئ اور امنز ڑپھ 

 ایک رضحت رمع ےن اور دوھای وج اشنؿ داھکیئ دای ڑپکے ںیم اور وج ہن داھکیئ دای اس رپ اپین ڑھچک لسغ ںیہن ایک اہک زدیب ےن سپ لسغ

 دای اور اذاؿ یہک ای ااقتم یہک رھپ امنز ڑپیھ بج آاتفب دنلب وہ ایگ اانیمطؿ ےس ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہ

     114    حسیث 

وَ  َٓ  ٖٔ ُِٟحزُ ٔلَی أَِرٔؿطٔ بٔا أب ََُسا إ َِٟدلَّ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِس ابُِت٠ٔيُت ٩ًَِ ُس٠َِىَ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َجَس فٔی ثَِوبٔطٔ اِحتََٔل٣ّا 

 ََ َّی  ََُش١َ ٣َا َرأَي فٔی ثَِوبٔطٔ ٩ِ٣ٔ اَِلِحتََٔل٦ٔ ث٥َُّ َػل اَُِتَش١َ َو َٓ ِّٟيُت أ٣ََِز ا٨َّٟأض  ٤ُِص بٔاَِلِحتََٔل٦ٔ ٨ِ٣ُُذ ُو ِت اٟظَّ ٌَ َس أَِ٪ ك٠ََ ٌِ 

 وک  ےئ اینپ زنیم ںیم وج فرػ ںیم یھت سپ داھکی اےنپ ڑپکے ںیم اشنؿ االتحؾ اک امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب حبص

بج رھپ اہک ںیم التبم وہ ایگ االتحؾ ںیم بج ےس قو ہف وہا رھپ لسغ ایک اور دوھای وج اشنؿ اپای اےنپ ڑپکے ںیم االتحؾ اک رھپ امنز ڑپیھ 



 

 

 آاتفب لکن آای
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہ

     115    حسیث 

 ِٟ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َوَجَس فٔی ثَِوبٔطٔ اِحتََٔل٣ّا ٩ًَِ ُس٠َِىَ َٓ  ٖٔ ُِٟحزُ ٔلَی أَِرٔؿطٔ بٔا ِبَح ث٥َُّ ََُسا إ َّی بٔا٨َّٟأض اٟؼُّ أب َػل َدلَّ

ًَاَز َٟٔؼََل  اَُِتَش١َ َوََُش١َ اَِلِحتََٔل٦َ ٩ِ٣ٔ ثَِوبٔطٔ َو َٓ  ُٚ زُو ٌُ ِٟ َِٟوَزَک ََل٧َِت ا ا أََػب٨َِا ا َّ٤َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘  تٔطٔ َٓ

ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن حبص یک امنز ڑپاھیئ ولوگں وک رھپ  ےئ اینپ زنیم یک رطػ وج فرػ ںیم یھت سپ امیلسؿ نب اسیر 

داھکی اےنپ ڑپکے ںیم اشنؿ االتحؾ اک وت اہک ہک بج ےس مہ اھکےن ےگل رچیب رنؾ وہںیئگ رںیگ رھپ لسغ ایک اور دوھای االتحؾ ےک اشنؿ 

 وک۔وک اےنپ ڑپکے ےس اور ولاٹ ای امنز 
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 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج امنز وک ولاٹ دے لسغ رک ےک بج اس ےن امنز ڑپھ یل وہ وھبرکل ریغب لسغ ےک اور اےنپ ڑپکے دوھےئ ارگ اس ںیم اجنتس یگل وہ

     116    حسیث 

ٌَ ٩ًَِ َیحِ  ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ٕب ٓٔيض٥ِٔ  ِٛ أب فٔی َر َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَِت٤ََز ٣َ َُّط ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحاكٕٔب أ٧َ أؾ َوأَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ٌَي ب٩ِٔ 

ِس ََاَز أَ  َٗ اِحَت٥َ٠َ ٤ًَُزُ َو َٓ  ٔ ٤َِٟٔياظ ٔف ا ٌِ ََ یّبا ٩ِ٣ٔ  ٙٔ َْقٔ ی ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ َض بَٔب أب َُعَّ َِٟدلَّ ٔب ٣َاّئ ا ِٛ ٍَ اٟزَّ ٥ِ٠َ َیحِٔس ٣َ َٓ ِ٪ ُيِؼبَٔح 

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي أَِسََفَ  ٔ َحً ٔش١ُ ٣َا َرأَي ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اَِلِحتََٔل٦ ِِ ١َ َي ٌَ َح َٓ ٤َِٟاَئ  َّي َجاَئ ا َٛٔب َحً أؾ أَِػَبِحَت ََفَ ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ َش١ُ  ِِ َِ ثَِوبََک يُ َس َٓ ٨َا ثَٔياْب  ٌَ ک١ُُّ  َو٣َ َٓ ٨َِت َتحُٔس ثَٔيابّا أَ ُٛ َٟئ٩ِٔ  أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزُو ب٩َِ ا ََٟک یَا  ًََحّبا  أب َوا َِٟدلَّ ا

٥ِ أََر  َٟ ُح ٣َا  ـٔ َٟکَا٧َِت ُس٨َّّة ب١َِ أَُِٔش١ُ ٣َا َرأَیُِت َوأَِن ٠ُِتَضا  ٌَ َٓ ِو  َٟ  ا٨َّٟأض َیحُٔس ثَٔيابّا َواهَّللٔ 

اوہنں ےن رمعہ ایک اسھت رمع نب اطخب ےس یئک رتش وساروں ںیم اؿ ںیم رمعو نب اعص ییحی نب علااہلل نب احبط ےس رواتی ےہ ہک 

ر یھب ےھت اور رمع نب اطخب رات وک ارتے رقبی اپین ےک وت االتحؾ وہا رضحت رمع وک اور حبص رق بی یھت اور اقہلف ںیم اپین ہن  اھ وت وسا

 ڑپکے اےنپ اہیں کت ہک روینش وہآ ی اور رمع نب اعص ےن اہک وہ ےک رضحت رمع اہیں کت ہک آےئ اپین ےک اپس اور دوھےن ےگل

رضحت رمع ےس حبص وہآ ی امہرے اپس ڑپکے ںیہ اانپ ڑپکا وھچڑ دےئجی دوھ ڈاال اجےئ اگ اور امہرے ڑپکوں ںیم ےس اکی ڑپکا نہپ ےئجیل 



 

 

ےتھجمس وہ ہک بس آدویمں ےک اپس ڑپکے  وت اہک رمع نب اطخب ےن ہک بجعت ےہ اے رمعو نب اعص ایک اہمترے اپس ڑپکے ںیہ وت مت

وہں ےگ مسق دخا یک ارگ ںیم ااسی رکوں وت ہی ارم تنس وہ اجےئ ہکلب دوھ ڈااتل وہں ںیم اہیں اجنتس ولعمؾ وہیت ےہ اور اپین ڑھچک 

 داتی وہں اہجں ںیہن ولعمؾ وہیت ۔

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

  

 وعرت وک ارگ االتحؾ وہ لثم رمد ےک وت اس رپ لسغ وابج ےہ ۔

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 وعرت وک ارگ االتحؾ وہ لثم رمد ےک وت اس رپ لسغ وابج ےہ ۔

     117    حسیث 

َّی  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا َٗ ٔ أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِي٥ٕ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ ٣ِٔث١َ ٣َا یََزي اٟزَُّج١ُ ٩ًَِ ُُعِ ٨َ٤َِٟا٦ ٤َِٟزِأَةُ َتَزي فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ اهَّللُ 

ًَائَٔظُة  ََٟضا  َِٟت  ا َ٘ َٓ َتٔش١ِ  ِِ ٠َِت َٓ  ٥ِ ٌَ ٥َ َن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َتٔش١ُ  ِِ ٤َِٟزِأَةُ أََت َٔک ا َٟٔک َوص١َِ َتَزي ذَٟ  ٕ ٖٓ ُ أ

َبطُ َٓ  ٥َ َتزٔبَِت َی٤ٔي٨ُٔک َو٩ِ٣ٔ أَی٩َِ یَُٜوُ٪ اٟظَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ 

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک اؾ میلس ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس وعرت دےھکی وخاب ںیم اسیج ہک رمد داتھکی ےہ ایک 

ےن اؾ میلس وک ونج وگنڑی ایک وعرت یھب دیتھکی ےہ وخاب ںیم وت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اخک لسغ رکے وت اہک اعہشئ 

 آولد وہ داانہ اہھت ریتا اور اہکں ےس وہیت ےہ اشمتہب۔

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

  

 ااہطلرةاتکب  :   ابب

 وعرت وک ارگ االتحؾ وہ لثم رمد ےک وت اس رپ لسغ وابج ےہ ۔

     118    حسیث 

 ٔ َِٟت َجائَِت أ٦ُُّ ُس٠َِي٥ٕ ا٣َِزأَةُ أَِ ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ی ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔيِّ إ

٤َِٟزِ  ًَلَی ا ِّٙ َص١ِ  َِٟح َِٟت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ اهَّللَ ََل َيِشَتِحٌٔي ٩ِ٣ٔ ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔ ٩ِ٣ٔ ُُِش١ٕ إَٔذا ؤَی اِحَت٤َ٠َِت َػل أَة

٤َِٟاَئ  ٥ِ إَٔذا َرأَِت ا ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ 

 وملس ےک اپس وت اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیہن رشامات اہلل چس اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ اؾ میلس آںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 ےس ایک وعرت رپ یھب لسغ ےہ وج اس وک االتحؾ وہ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہں بج ہک دےھکی اپین وک ۔

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

  

 اس ابب ںیم اسملئ لسغ انجتب ےک ذموکر ںیہ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم اسملئ لسغ انجتب ےک ذموکر ںیہ

     119    حسیث 

٥ِ َت٩ُِٜ حَ  َٟ ٤َِٟزِأَةٔ ٣َا  ١ٔ ا ـِ َٔ َتَش١َ َٔ ِِ و٢ُ ََل بَأَِض أَِ٪ ُي ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ا أَِو ُج٨ُّباا٩ًَِ ٧َآ ـّ ٔ  ئ

علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت ھچک اضمہقئ ںیہن ہک رمد لسغ رکے اس اپین ےس وج وعرت یک اہطرت ےس اچب وہ ہکبج وہ وعرت ضیح اور 

 انجتب ےس ہن وہ ۔

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

  

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 اس ابب ںیم اسملئ لسغ انجتب ےک ذموکر ںیہ

     120    حسیث 

ِّی ٓٔيطٔ  ِؤب َوصَُو ُج٨ُْب ث٥َُّ ُيَؼل ُٚ فٔی اٟثَّ َز ٌِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

  ےھت ۔علا اہلل نب رمع وک ہنیسپ آات ڑپکے ںیم اور وہ  یبن وہےت ےھت رھپ ایس ڑپکے ےس امنز ڑپےتھ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم اسملئ لسغ انجتب ےک ذموکر ںیہ

     121    حسیث 

ٔش١ُ َجَوارٔیطٔ رِٔج٠َِيطٔ  ِِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُِٟد٤َِزَة َوص٩َُّ حُيَّْف  ٩ًَِ ٧َآ ٔلي٨َُط ا ٌِ  َوُي

 انب رمع یک ولڈنایں اؿ ےک اپؤں دوھیت ںیھت اور اؿ وک اجےئ امنز ااھٹ رک دیتی ںیھت احتل ضیح ںیم ۔

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

  



 

 

 ممیت اک ایبؿ

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 ممیت اک ایبؿ

     122    حسیث 

 ٌِ ََ ٥َ فٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََّخَ ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٨َّا ٩ًَِ  ُٛ َّي إَٔذا  ٔ َحً ارٔظ َٔ ٔف أَِس

 َٓ ْس لٔی  ِ٘ ٔ ً ٍَ َل َ٘ َِٟحِئع اِن ِٟبَِيَسأئ أَِو بَٔذأت ا طُ بٔا ٌَ ا٦َ ا٨َّٟاُض ٣َ َٗ ِٟت٤َٔأسطٔ َوأَ ًَلَی ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َ أ

اُٟوا أَََل َتَزي ٣َا َػ٨َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ َتَی ا٨َّٟاُض إ أ َٓ ُض٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟيَص ٣َ ًَلَی ٣َإئ َو َِٟيُشوا  ٔ َو ا٣َِت ب َٗ ًَائَٔظُة أَ ِت  َزُسو٢ٔ ٌَ

َحا َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ُض٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟيَص ٣َ ًَلَی ٣َإئ َو َِٟيُشوا  ٥َ َوبٔا٨َّٟأض َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َئ أَبُو بَِْکٕ َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ اهَّللٔ َػل

ا٢َ َحَبِش  َ٘ َٓ ِس ٧َا٦َ  َٗ دٔٔذي  َٓ ًَلَی  ٍْ َرأَِسُط  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأؿ َّی اهَّللُ  َِٟيُشوا َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٨َّٟاَض َو َّی اهَّللُ  ٔت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٌَ و٢َ َوَج ُ٘ ا٢َ ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َي َ٘ َٓ اَتَبىٔي أَبُو بَِْکٕ  ٌَ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ُض٥ِ ٣َاْئ  ٌَ َِٟيَص ٣َ تٔی ًَلَی ٣َإئ َو ٔ فٔی َخأِصَ ٩ُ بَٔئسظ ٌُ ١َ یَِل

ىٔي ٣ٔ  ٌُ ََل ی٨َ٤َِ ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٓ َٓ دٔٔذي  َٓ ًَلَی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٔک إَٔلَّ ٣َکَاُ٪ َرأِٔض َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََحُّ ٠ًََِيطٔ  ٩ِ اٟتَّ َّی اهَّللُ  َػل

 َٓ  ٥ٔ ََّي٤ُّ الَی آیََة اٟت ٌَ أ٧َِز٢ََ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٓ ٔ ٣َإئ  ًَلَی َُيِر َّي أَِػَبَح  ٥َ َحً ٢ٔ َوَس٠َّ ٕ ٣َا ؤَی بٔأَوَّ يِر ـَ ا٢َ أَُسِيُس ب٩ُِ حُ َ٘ َٓ ٤ُوا  تََي٤َّ

َس َتِحَتط ِ٘ ٌٔ ِٟ َوَجِس٧َا ا َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ٨ُِت  ُٛ َّٟٔذي  ٌٔيَر ا َِٟب ِث٨َا ا ٌَ َب َٓ َِٟت  ا َٗ ت٥ُِٜٔ یَا آ٢َ أَِٔی بَِْکٕ  َٛ  بََز

ںیم وت بج ےچنہپ مہ دیبا ای ذات اشیجل وک ولگدنب ریما اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک مہ ےلک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک یسک رفس 

وٹٹ رک رگ ڑپا وت رہھٹ  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اس ےک ڈوھڈنےن ےک ےئل اور ولگ یھب رہھٹ  ےئ اسھت آپ یلص اہلل ہیلع 

اپس اور اہک ہک داھکی مت ےن ایک اعہشئ ےن وملس ےک اور واہں اپین ہن  اھ اور ہن اسھت ولوگں ےک اپین  اھ بت ولگ آےئ اوبرکب دصقی ےک 

رہھٹا دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک اور ولوگں وک اور ہن اہیں اپین ےہ ہن امہرے اسھت اپین ےہ وت اوبرکب آےئ ریمے اپس اور 

ای وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اانپ رس ریمی راؿ رپ رےھک وہےئ وس رےہ ےھت وت اہک اوبرکب ےن روک د

وملس اور ولوگں وک اور ہن اپین اتلم ےہ ہن اؿ ےک اپس اپین ےہ اہک اعہشئ ےن ہصغ وہےئ ریمے اورپ اوبرکب اور اےنپ اہھت ےس ریمی وکھک 

 ںیم ہن لہ  یتک یھت سپ ںیم امرےن ےگل وت ںیم لہ اجیت رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک رس ابمرک ریمی راؿ رپ  اھ اس وہج ےس

وسےت رےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس اہیں کت ہک حبص وہیئ اور اپین ہن  اھ وت ااتری اہلل لج الجہل ےن آتی ممیت یک بت اہک ایس دؿ 

اور راںیتح ادیس نب اریضحل ےن اہک اے اوبرکب ےک  رھ واولں ہی ھچک اہمتری یلہپ ربتک ںیہن ےہ ینعی مت ےس ہشیمہ ایسی یہ ربںیتک 



 

 

 املسمونں وک احلص وہیئ ںیہ اہک اعہشئ ےن بج مہ ےنلچ ےگل وت وہ ولگ نب اس اوٹن ےک ےچین ےس الکن سج رپ مہ وسار ےھت ۔

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

  

 ممیت یک رتبیک اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  یک رتبیک اک ایبؿممیت

     123    حسیث 

ِبُس  ًَ ٤ِٟٔزِبَسٔ ٧َز٢ََ  َّي إَٔذا ََا٧َا بٔا ٖٔ َحً ُِٟحزُ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ ا َب١َ صَُو َو ِٗ َُّط أَ ٍٕ أ٧َ ٔ ٤ََشَح ٩ًَِ ٧َآ َٓ ّبا  ٌٔيّسا كَيِّ ٥َ َػ َٓتََي٤َّ  اهَّللٔ 

ئِن ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا َّی َوِجَضُط َویََسیِطٔ إ  َػل

انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم اور علااہلل نب رمع فرػ ےس آےئ وت بج ےچنہپ رمدب وک ارتے علااہلل اور وتمہج وہےئ اپک زنیم یک رطػ وت حسم 

 ایک اےنپ ہنم اک اور اہوھتں اک وینہکں کت رھپ امنز ڑپیھ ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 ممیت یک رتبیک اک ایبؿ

     124    حسیث 

ئِن  َ٘ َٓ ٤ِٟٔزِ ٔلَی ا ٥ُ إ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَتََي٤َّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ممیت رک ےت ےھت دوونں وینہکں کت ۔

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

  

 بنج وک ممیت رکےن اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 بنج وک ممیت رکےن اک ایبؿ

     125    حسیث 

٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا ٠َ٣ََة أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََحِ ًَ ا٢َ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  ٥ُ ث٥َُّ یُِسرُٔک ا ُِٟح٨ُٔب یَتََي٤َّ ا



 

 

َب١ُ  ِ٘ ِش١ُ ٤َٟٔا ُيِشَت ُِ ِٟ ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ ٤َِٟاَئ  ٌٔيْس إَٔذا أَِزَرَک ا  َس

علاارلنمح نب رحہلم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ دیعس نب بیسم ےس ہک  یبن ےن ممیت ایک رھپ اپای اپین وک وت اہک دیعس ےن ہک 

 ےئ اپین وت اس رپ لسغ وابج وہاگ آدنئہ ےک واےطس ۔ یبن اپ

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

  

 احہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  ایبؿاحہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک

     126    حسیث 

ا٢َ ٣َا یَٔح١ُّ لٔی ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٣َِزأَتٔی َوؤَی َحائْٔف 

 ٔ ٠َِيَضا إ ًَ ٥َ َٟٔتُظسَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًََِلَصاَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ  َزاَرَصا ث٥َُّ َطأ٧ََِک بٔأ

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک ایک درتس ےہ ھجم وک اینپ وعرت ےس بج 

  ۔وہ احہضئ وہ وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ابدنھ اس رپ ہت دنب اس ےک رھپ ےھجت اایتخر ےہ ہت دنب ےک اورپ

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 احہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     127    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ًَ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ َّی اهَّللُ ٩ًَِ َربٔي ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ّة ٣َ ٌَ ٔ َلح ـِ ٥َ ََا٧َِت ٣ُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔييِّ َػل

َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِس َوثََبِت َوثَِبّة َطٔسیَسّة  َٗ ََّضا  ٥َ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َوأ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٌَ َٟ َٟٔک  ٥َ ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َّٔک  

ٌٔٔک  َح ـِ ٔلَی ٣َ ٔشٔک إَٔزاَرٔک ث٥َُّ ًُوزٔي إ ِٔ ًَلَی َن ي  ا٢َ ُطسِّ َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ َة  ـَ َِٟحِي ىٔي ا ٌِ ِٔٔشٔت َي  َن

رہعیب نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رضحت اعہشئ یٹیل ںیھت اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اکی ڑپکے ںیم اےنت 

وت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اشدئ ضیح آایھجت وک اہک اہں وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ابدنھ  ںیم وکد رک اگل وہ ںیئگ

 ےل ہت دنب اےنپ رھپ آ وک وںیہ ٹیل اج ۔

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



 

 

  

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 احہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     128    حسیث 

ًَائَٔظَة َيِشأََُٟضا َص١ِ یَُبأَشُ اٟزَّ  ٔلَی  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِرَس١َ إ ٍٕ أَ٪َّ ًُبَِيَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٔ َِٟت ٩ًَِ ٧َآ ا َ٘ َٓ ُج١ُ ا٣َِزأََتُط َوؤَی َحائْٔف 

َصا إِٔ٪ َطاَئ َٟٔتُظسَّ إَٔزاَر  ٠َٔضا ث٥َُّ یَُبأَشُ َٔ ًَلَی أَِس  َصا 

انعف ےس رواتی ےہ ہک دیبع اہلل نب علااہلل نب رمع ےن اجیھب یسک آدیم وک رضحت اعہشئ ےک اپس اور اہک وپوھچ آای ہک رمد ابمرشت 

 رپ رھپ ارگ اچےہ ابمرشت رکے اینپ وعرت ےس احتل ضیح ںیم وت اہک رضحت اعہشئ ےن اچےیہ ہک ابدنھ ےل ہت دنب ےچین ےک مسج

 رکے اس ےس ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 احہضئ وعرت ےس رمد وک وج اکؾ رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     129    حسیث 

 َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  َِٟحائٔٔف َص١ِ ُئؼيبَُضا َزِوُجَضا إَٔذا َرأَِت و َحسَّ ٩ًَِ ا َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل  ًَِبسٔ اهَّللٔ َوُس٠َِىَ  ُط أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ 

َتٔش١َ  ِِ َّي َت اََل ََل َحً َ٘ َٓ َتٔش١َ  ِِ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ِضَز   اٟلُّ

ےھچ  ےئ احہضئ وعرت ےس بج اپک وہ اجےئ وت امجع رکے اخودن اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اسمل نب علااہلل نب رمع اور امیلسؿ نب اسیر وپ

 اس اک لبق لسغ ےک اہک اؿ دوونں ےن ںیہن بج کت لسغ ہن رکے ۔

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

  

 احہضئ بک اپک وہیت ےہ ضیح ےس ااکس ایبؿ

 رةاتکب ااہطل :   ابب

 احہضئ بک اپک وہیت ےہ ضیح ےس ااکس ایبؿ

     130    حسیث 

َِٟت ََاَ٪ ا٨َِّٟشاُئ  ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٔ طٔ ٣َِوََلة ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ََة ب٩ِٔ أَِٔی  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٩ًَِ  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٔلَی  ََِن إ ٌَ یَِب



 

 

َرَجٔة ٓٔيَضا ا َّي َتزَ بٔاٟسِّ َح٩َ٠ِ َحً ٌِ َُٟض٩َّ ََل َت و٢ُ  ُ٘ َت َٓ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٨ََِٟضا  َ ٔة َيِشأ ـَ َِٟحِي ةُ ٩ِ٣ٔ َز٦ٔ ا َِفَ ُٕ ٓٔيطٔ اٟؼُّ ُس َة ِلُْکِ ؼَّ َ٘ ِٟ ی٩َِ ا

ةٔ  ـَ َِٟحِي ِضَز ٩ِ٣ٔ ا اَئ تُزٔیُس بَٔذَٟٔک اٟلُّ ـَ ِٟبَِي  ا

رواتی ےہ ہک وعرںیت ڈویبں ںیم رویئ رھک رک رضحت اعہشئ وک داھکےن رماجہن ےس وج امں ںیہ ہمقلع یک اور ومالة ںیہ رضحت اعہشئ یک 

وک یتجیھب ںیھت اور اس رویئ ںیم زردی وہیت یھت ضیح ےک وخؿ یک وپیتھچ ںیھت ہک امنز ڑپںیھ ای ہن ڑپںیھ وت یتہک ںیھت رضحت اعہشئ 

 ؤ ضیح ےس ۔تم دلجی رکو مت امنز ںیم اہیں کت ہک دوھکی دیفس ہصق رماد ہی یھت ہک اپک وہ اج

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 احہضئ بک اپک وہیت ےہ ضیح ےس ااکس ایبؿ

     131    حسیث 

٩َّ یَِسًُوَ٪  ُٛ َضا أَ٪َّ نَٔشاّئ  َِ َُّط ب٠ََ ٌٔيُب  ٩ًَِ اب٨َِٔة َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ کَا٧َِت َت َٓ  ٔ ِضز ٔلَی اٟلُّ ٖٔ ا٠َِّٟي١ٔ َی٨ُِوزَِ٪ إ ٤ََِٟؼابٔئح ٩ِ٣ٔ َجِو بٔا

٩َ صََذا ٌِ و٢ُ ٣َا ََاَ٪ ا٨َِّٟشاُئ َيِؼ٨َ ُ٘ ٠ًََِيض٩َّٔ َوَت  َذَٟٔک 

 چیب رات وک اور دیتھکی اؾ وثلکؾ ےس وج یٹیب ںیہ زدی نب اثتب یک رواتی ےہ ہک اؿ وک ربخ یچنہپ اس ابت یک ہک وعرںیت اگنمیت ںیہ رچاغ اچیب

 ابت وک اور یتہک ںیھت ہک احصہب یک وعرںیت ااسی ںیہن رکںیت ںیھت ۔ ںیہ ہک ضیح ےس اپک وہںیئ اؾ وثلکؾ بیع اجیتن ںیھت اس

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

  

 ےک ذموکر ںیہاس ابب ںیم فلتخم اسملئ ضیح 

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ ضیح ےک ذموکر ںیہ

     132    حسیث 

 ٔ َِٟت ف ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  ٦َ َحسَّ َِٟحا١ٔ٣ٔ َتَزى اٟسَّ ٤َِٟزِأَةٔ ا ََّضا ی ا أ٧َ

ََلةَ  َُ اٟؼَّ  َتَس

 اامؾ امکل وک اچنہپ رضحت اعہشئ ےس اہک ہک اوہنں ےن وعرت احہلم ارگ دےھکی وخؿ وک وت وھچڑ دے امنز وک ۔

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

  



 

 

 اتکب ااہطلرة :   ابب

  ضیح ےک ذموکر ںیہاس ابب ںیم فلتخم اسملئ

     133    حسیث 

 َٗ  ٔ ََلة ٩ًَِ اٟؼَّ  ُّٕ ا٢َ َتُٜ َٗ  ٦َ َِٟحا١ٔ٣ٔ َتَزي اٟسَّ ٔ ا ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ا٢َ ٣َأٟک َحسَّ َٗ ا٢َ یَِحٌَي 

 َوَذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا

 ہلم ارگ دےھکی وخؿ وک وت اہک انب اہشب ےن ابز رےہ امنز ےس ۔اامؾ امکل ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک وعرت اح

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ ضیح ےک ذموکر ںیہ

     134    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ   ٥َ  ٩ًَِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ١ُ َرأَِض َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ُِت أَُرجِّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َوأ٧ََا َحائْٔف َػل

 رضحت اعہشئ ےن اہک یھگنک رکیت یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک رس ابمرک ںیم اور احہضئ وہیت یھت ۔

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

  

 اتکب ااہطلرة :   ابب

 اس ابب ںیم فلتخم اسملئ ضیح ےک ذموکر ںیہ

     135    حسیث 

 َّ َِٟت ا٣َِزأَْة َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ َِٟت َسأ ا َٗ ََّضا  ٙٔ أ٧َ ی سِّ َِٟت أََرأَیَِت إِٔحَسا٧َا إَٔذا ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

 ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٍُ ٓٔيطٔ  َٕ َتِؼ٨َ ِي َٛ ٔة  ـَ َِٟحِي ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ٩َّ أََػاَب ثَِوبََضا اٟسَّ ُٛ ذَا أََػاَب ثَِوَب إِٔحَسا

٠َِٓتَ  ٔة  ـَ َِٟحِي ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟأئ ث٥َُّ ُٟٔتَؼ١ِّ ٓٔيطٔ اٟسَّ ِحطُ بٔا ـٔ ِػُط ث٥َُّ ٟٔت٨َِ  ِقُ

اامس تنب ایب رکب دصقی ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک ارگ امہرے ڑپکے وک وخؿ 

ڑپکے ںیم مت ےس وخؿ ضیح اک وت لم ڈاےل ضیح اک گل اجےئ وت ایک رکںی رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج رھب اجےئ یسک اکی ےک 

 اس وک رھپ دوھ ڈاےل اپین ےس رھپ امنز ڑپےھ اس ڑپکے ےس ۔

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

  



 

 

 احتسمہض اک ایبؿ : ابب

 ےک یھب آای رکے ۔احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح 

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

     136    حسیث 

اك٤َُٔة ب٨ُِٔت أَِٔی حُبَِيٕع یَ  َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َُ  ا٩ًَِ  أََز َٓ ِّی ََل أَكُِضزُ أَ ٔن َرُسو٢َ اهَّللٔ إ

 َٓ ٔة  ـَ َِٟحِي َِٟيَشِت بٔا ْٚ َو ٤ََّا َذٟٔٔک ُٔعِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََلَة  اِتزُكٔی اٟؼَّ َٓ ُة  ـَ َِٟحِي َب٠َِت ا ِٗ إَٔذا أَ

َٓأُِش  ِسُرَصا  َٗ َٓإَٔذا َذَصَب  ََلَة  ِّیاٟؼَّ ٨ِٔک َوَػل ًَ  ٦َ  لٔی اٟسَّ

اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک افہمط نب ایب شیبح ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اپک ںیہن وہیت وہں وت ایک وھچڑ دوں امنز وک 

بج دمت زگر  رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی وخؿ یسک رگ اک ےہ اور ضیح ںیہن ےہ وت بج ضیح آےئ وت وھچڑ دے امنز وک رھپ

 اجےئ وت وخؿ دوھ رک امنز ڑپھ ےل ۔

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

  

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

     137    حسیث 

ًَِضٔس َرُسو٢ٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٣َاَئ فٔی  ُٚ اٟسِّ ٥َ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ََا٧َِت تَُضَزا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َضا أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟ َتِت  ِٔ اِسَت ُض٩َّ َٓ ـُ ًَّٟٔي ََا٧َِت َتٔحي ٔ ا ٔ ا٠ََّٟيالٔی َواِْلَیَّا٦ ًََسز ٔلَی  ا٢َ ٟٔت٨َُِوزِ إ

 َٔ إَٔذا َخ٠َّ َٓ  ٔ ِضز َٔک ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِسَر ذَٟ َٗ ََلَة  ٠َِتتِرُِک اٟؼَّ َٓ َّٟٔذي أََػابََضا  ِب١َ أَِ٪ ُئؼيَبَضا ا َٗ  ٔ ِضز َتٔش١ِ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِِ ٠َِت َٓ َٔک  ِت ذَٟ

 ٔ ِّیَٟٔتِشَتِثَٔفِ ب  َثِوٕب ث٥َُّ ُٟٔتَؼل

اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت اک وخؿ اہب رکات  اھ رضحت یلص اہلل ہیلع وملس ےک وتق ںیم وت وتفی وپاھچ ایس ےک واےطس اؾ 



 

 

 اھ لبق  ک ہم ےن رضحت یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک امشر رکے اؿ دونں اور راوتں اک نج ںیم ضیح آات

اس امیبری ےک وت وھچڑ دے امنز وک اس دقر دمت ںیم رہ ےنیہم ےس سپ بج زگ راجےئ وہ دمت وت لسغ رکے اور اکی ڑپکا ابدنھ ےل 

 رفج رپ رھپ امنز ڑپےھ ۔

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

  

 ؿاحتسمہض اک ایب :   ابب

 احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

     138    حسیث 

ًَوِ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ًَّٟٔي ََا٧َِت َتِحَت  ََّضا َرأَِت َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع ا ٖٕ َوََا٧َِت ُتِشَتَحاُق ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَِٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ

 ِِ کَا٧َِت َت ِّیَٓ  َتٔش١ُ َوُتَؼل

زبنی نب ایب ک ہم ےن داھکی زبنی تنب شحج وک وج اکنح ںیم ںیھت علاارلنمح نب وعػ ےک اؿ وک ااحتسہض  اھ اور وہ لسغ رک ےک امنز 

 ڑپیتھ ںیھت ۔

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

  

  ایبؿاحتسمہض اک :   ابب

 احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

     139    حسیث 

َتٔش١ُ  ِِ َٕ َت ِي َٛ ٤َُِٟشئَّب َيِشأَُٟطُ  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٔلَی َس ٜٔي٥ٕ َوَزیَِس ب٩َِ أَِس٥َ٠َ أَِرَسََلُظ إ ََ ب٩َِ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ٤ُِِٟشَتَحاَؿُة   ا

َتٔش١ُ  ِِ ِت  َت ٦ُ اِسَتِثََفَ ٠َََُبَضا اٟسَّ إِٔ٪  َٓ ُ ٟٔک١ُِّ َػََلةٕ  أ ٕ َوَتَتَوؿَّ ٔلَی كُِضز ٕ إ  ٩ِ٣ٔ كُِضز

اقعقع نب میکح اور زدی نب املس ےن یمس وک اجیھب دیعس نب بیسم ےک اپس ہک وپںیھچ اؿ ےس ویکں رک لسغ رکے احتسمہض اہک دیعس ےن 

 ے رہ امنز ےک ےئل وت ارگ وخؿ تہب آےئ وت اکی ڑپکا ابدنھ ےل اینپ رفج رپ ۔لسغ رکے اکی رہط ےس دورسے رہط کت اور ووض رک

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

  

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض اس وعرت وک ےتہک ںیہ ہک سج اک وخؿ دعب اایؾ ضیح ےک یھب آای رکے ۔

     140    حسیث 

 ُ َتٔش١َ ُُِشَّل َواحّٔسا ث ِِ ٤ُِِٟشَتَحاَؿٔة إَٔلَّ أَِ٪ َت ًَلَی ا َِٟيَص  ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  َس َذَٟٔک ٟٔک١ُِّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌِ ََ  ُ أ ٥َّ َتَتَوؿَّ



 

 

 ٕ  َػََلة

 وض ایک رکے رہ امنز ےک ےئل ۔رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ اہک اوہنں ےن احتسمہض رپ اکی یہ لسغ ےہ رھپ و

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

  

 ےچب ےک اشیپب اک ایبؿ

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 ےچب ےک اشیپب اک ایبؿ

     141    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَلَى ثَِوبٔطٔ  ٩ًَِ  َبا٢َ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔؼٔيٓيٕ  ًَ َّى اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟت أ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ َوَس٠َّ

طُ إٔیَّاظُ  ٌَ أَِتَب َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔإء  َّى اهَّللُ  ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ 

 اہلل ہیلع وملس ےک اپس اکی ڑلاک الےئ وس اس ےن اشیپب رک دای آپ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 یلص اہلل ہیلع وملس ےک ڑپکے رپ سپ وگنماای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اپین وت ڈاؽ دای اس رپ ۔

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

  

  اک ایبؿاحتسمہض :   ابب

 ےچب ےک اشیپب اک ایبؿ

     142    حسیث 

َّی ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٦َ إ ٌَ ٥َِٟ َیأ١َُِِ اٟلَّ  ٕ ََٟضا َػِٔير ََّضا أََتِت بٔاب٩ِٕ  ِيٕص ب٨ِٔٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ أ٧َ َٗ َٓأَِج٠ََشُط فٔی  ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

 ًَ َس َٓ ًَلَی ثَِوبٔطٔ  َبا٢َ  َٓ  ٔ ٔش٠ِطُ َحِحزٔظ ِِ ٥ِ َي َٟ َحطُ َو ـَ ٨َ َٓ ٥َ ب٤َٔإئ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اؾ سیق ےس رواتی ےہ ہک وہ اےنپ وھچےٹ ےچب وک سج ےن ہن اھکان اھکای  اھ ےل آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس وت اھٹب ایل 

ینپ وت اشیپب رک دای اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ڑپکے رپ سپ اگنمای آپ یلص آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ےچب وک وگد ںیم ا

 اہلل ہیلع وملس ےن اپین اور ڈاؽ دای اس رپ اور ہن دوھای ڑپکے وک ۔

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

  

 اک ایبؿڑھکے ڑھکے اشیپب رکےن وریغہ 



 

 

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے اشیپب رکےن وریغہ اک ایبؿ

     143    حسیث 

ََٓؼاَح ا٨َّٟاُض بٔطٔ  ٔجطٔ َٟٔيبُو٢َ  ٩ًَِ ََفِ  َٕ ََٜظ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  أِیٌّ ا ا٢َ َزَخ١َ أَُِعَ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ ِوُت  ًَََل اٟؼَّ َّي   َحً

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ ًَ َّی اهَّللُ  َبا٢َ ث٥َُّ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ وُظ  ُٛ تََر َٓ وُظ  ُٛ ٥َ اِتزُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َُٓؼبَّ َػل ٥َ بَٔذ٧ُوٕب ٩ِ٣ٔ ٣َإئ 

٤َِٟکَا٪ٔ   ًَلَی َذَٟٔک ا

ال اشیپب ےک ےئل وت م  ایاای ولوگں ےن اور ڑبا اکپرا ییحی نب دیعس ااصنری ےس رواتی ےہ ہک اکی ارعایب دجسم ںیم آای اور ہرت اانپ وھک

بت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وھچڑ دو اس وک سپ وھچڑ دای ولوگں ےن بج وہ اشیپب رک اکچ وت مکح ایک آپ یلص اہلل ہیلع 

 وملس ےن اکی ڈوؽ اپین اک ڈاؽ دای ایگ اس ہگج رپ ۔

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

  

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے اشیپب رکےن وریغہ اک ایبؿ

     144    حسیث 

ائ٤ّٔا َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َیبُو٢ُ  ًَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ  ٩ًَِ 

 رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی علااہلل نب رمع وک ڑھکے ڑھکے اشیپب رکےت ۔علا اہلل نب دانیر ےس 

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

  

 وسماک رک ےن اک ایبؿ

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رک ےن اک ایبؿ

     145    حسیث 

بَّا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن إٔ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ َْشَ ا ٌِ ٍٔ َیا ٣َ ُِٟح٤َ ٕة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ فٔی ُج٤ُ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٠َُط ٚٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ  صََذا یَِو٦ْ َج

 ٔ ٠َِي٥ُِٜ ب ًَ ُظ أَِ٪ ی٤ََصَّ ٨ِ٣ُٔط َو َََٓل َيُْضُّ اَُِتٔش٠ُوا َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٨ًَِٔسُظ كٔيْب  َٓ َوأک اهَّللُ ًٔيّسا   اٟشِّ



 

 

 دیبع اہلل نب ابسؼ ےس رواتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن یسک ہعمج وک رفامای ہک ہی وہ دؿ ےہ سج وک اہلل اعتیل ےن دیع اک دؿ

 اہک ےہ وت لسغ رکو اور سج ےک اپس وخوبش وہ وت آج ےک دؿ وخوبش اگلان اصقنؿ ںیہن ےہ اور الزؾ رکول مت وسماک وک ۔

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

  

 احتسمہض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رک ےن اک ایبؿ

     146    حسیث 

 ًٔ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َوأک ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ي َْل٣ََزِتُُض٥ِ بٔاٟشِّ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ارگ لکشم ہن زگرات ریمی اتم رپ وت وابج رک داتی ںیم وسماک اؿ 

 رپ ۔

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

  

 ہض اک ایبؿاحتسم :   ابب

 وسماک رک ےن اک ایبؿ

     147    حسیث 

ٍَ ١َُِّ ُوُؿوئٕ  َوأک ٣َ تٔطٔ َْل٣َََزص٥ُِ بٔاٟشِّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ َيُظ ا٢َ  َٗ َّطُ   ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ

وملس مکح رکےت اؿ وک وسماک رک ےن اک رہ اوبرہریہ ےن اہک ارگ اشؼ ہن وہات رضحت یلص اہلل ہیلع وملس یک اتم رپ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 ووض ےک اسھت ۔

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

  

 اتکب اولصلة : ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     148    حسیث 

ٌٔيٕس  ُب بٔض٤َٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس دَٔذ َخَظبََتئِن ُيِْضَ ِس أََراَز أَِ٪ یَتَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٍَ أ٧َ ا َٟٔيِحَت٤ٔ

َِٟدزَِر  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َزیِٕس اِْلَِنَؼارٔيُّ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ا ًَ أُرَٔي  َٓ ََلةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ َصاَتئِن ا٨َّٟاُض ٠ٟٔؼَّ َ٘ َٓ ٔد َخَظبََتئِن فٔی ا٨َِّٟو٦ٔ 

َتَی َرُس  أ َٓ  ٔ ََلة ٧ُوَ٪ ٠ٟٔؼَّ ٘ٔي١َ أَََل تَُؤذِّ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا یُزٔیُس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٨َِحْو ٤٣َّٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َٟ ًَ َّی اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

َٟطُ  ََٓذََکَ  َى  َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاِْلََذا٪ٔ  اِستَِي َّی اهَّللُ  َٓأ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  َذَٟٔک 

ییحی نب دیعس ااصنری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دصق ایک دو ڑکلایں انبےن اک اس ےئل ہک بج اؿ وک امرںی وت 

ےئ  ےئ علااہلل نب زدی دو ڑکلایں اور اہک ہک ہی ڑکلایں وت ایسی ںیہ یسی آواز ےچنہپ ولوگں وک اور عمج وہں ولگ امنز ےک ےئل سپ داھک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اچںیہ رھپ اہک ایگ اؿ ےس وخاب ںیم ہک مت امنز ےک ےئل اذاؿ ویکں ںیہن دےتی وت بج اجےگ وت روسؽ 

 یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےن اذاؿ اک مکح دای۔اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آےئ اور اؿ ےس وخاب ایبؿ ایک وت 

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     149    حسیث 

 ًَ َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا ُ٪ ٩ًَِ أَِٔی َس ٤َُِٟؤذِّ و٢ُ ا ُ٘ وُٟوا ٣ِٔث١َ ٣َا َي ُ٘ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟساَئ  ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ َٗ  ٥َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج ونس مت اذاؿ وک وت وہک اسیج ہک اتہک اجات ےہ ومذؿ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     150    حسیث 

٥ُ٠َ ا٨َّٟاُض ٣َا فٔی ا٨َِّٟسائٔ  ٌِ ِو َي َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٢ٔ ث٥َُّ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِّٕ اِْلَوَّ ٥َِٟ یَحُٔسوا إَٔلَّ أَِ٪ َواٟؼَّ

٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فٔی ٌِ ِو َي َٟ َِٟيطٔ َو ٔ وا إ ُ٘ ٔ ََلِستََب ِضحٔير ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فٔی اٟتَّ ٌِ ِو َي َٟ ٠ًََِيطٔ ََلِسَتَض٤ُوا َو ِو َحِبّوا َيِشَتض٤ُٔوا  َٟ ِبٔح َْلََتِوص٤َُا َو َت٤َٔة َواٟؼُّ ٌَ ِٟ  ا

 وملس ےن ارگ ولعمؾ وہات ولوگں وک وج ھچک اذاؿ دےنی ںیم اور وا اوؽ ںیم اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وثاب ںیم رھپ ہن اپ ےتکس اؿ وک ریغب رقہع ےک اہتبل رقہع ڈاےتل اور ارگ ولعمؾ وہات ولوگں وک وج ھچک امنز ےک اوؽ وتق ڑپےنھ ںیم وثاب



 

 

ب ےہ اشعء اور حبص یک امنز ابامجتع ڑپےنھ اک اہتبل آےت امجتع ےہ اہتبل دلجی رکےت اس یک رطػ اور ارگ ولعمؾ وہات وج ھچک وثا

 ںیم ونٹھگں ےک لب ےتٹسھگ وہےئ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     151    حسیث 

وِ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة يَ  ٌَ ََل َتأِتُوَصا َوأْمُتَْن َتِش َٓ  ٔ ََلة ٥َ إَٔذا ثُوَِّب بٔاٟؼَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ٠َِي٥ُِٜ ُ٘ ًَ َ٪ َوأِتُوَصا َو

٥ِ فٔی َػََلةٕ ٣َ  ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ وا  أَت٤ُّٔ َٓ اَت٥ُِٜ  َٓ وا َو٣َا  ََٓؼ٠ُّ ُت٥ِ  ِٛ ٤َا أَِزَر َٓ ٜٔي٨َُة  ٔ اٟشَّ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ٤ُٔس إ ٌِ  ا ََاَ٪ َي

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج ریبکت وہ امنز یک وت ہن دوڑےت وہےئ آؤ مت ہکلب اانیمطؿ اور 

ات ےہ امنز اک وت وہ امنز یہ ںیم وہستل ےس وت ینتج امنز مت وک ےلم ڑپھ ول اور وج ہن ےلم اس وک وپرا رکول ویکہکن بج وکیئ مت ںیم ےس دصق رک

 وہات ےہ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     152    حسیث 

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌٔيٕس ٩ًَِ  َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َس ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٤َِٟازٔنٔیِّ  َة اِْلَِنَؼارٔيِّ ث٥َُّ ا ٌَ َؼ ٌِ ٩ٔ أَِٔی َػ

 ِ أَذ٧َّ َٓ ٨َِت فٔی ٤٨َََُٔک أَِو بَازٔیَتَٔک  ُٛ إَٔذا  َٓ َِٟبازٔیََة  ٥َ٨َ َوا َِ ِٟ ِّی أََراَک تُٔحبُّ ا ٔن ُط إ َٟ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔيَّ  َٓ ا اِر َٓ  ٔ ََلة ٍِ َػِوَتَک َت بٔاٟؼَّ

 ٔ ِٟ٘ َُٟط یَِو٦َ ا ٤َُِٟؤذِّٔ٪ ٔج٩ٌّ َوََل إ٧ِْٔص َوََل َطِيْئ إَٔلَّ َطضَٔس  ٍُ ٣ََسي َػِؤت ا َُّط ََل َيِش٤َ إ٧ٔ َٓ ُتُط بٔا٨َِّٟسأئ  ٌِ ٌٔيٕس َس٤ٔ ا٢َ أَبُو َس َٗ َيا٣َةٔ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ری ےس اوب دیعس دخری ےن اہک ہک وت رکبویں وک اور ک لگ وک دوتس راتھک ےہ وت بج ک لگ ںیم وہ اینپ علا اہلل نب علاارلنمح ااصن

 ےہ رکبویں ںیم اذاؿ دے امنز یک دنلب آواز ےس ویکہکن ںیہن یتچنہپ آواز ومذؿ یک ہن نج وک ہن آدیم وک اور ہن یسک ےئش وک رگم وہ وگاہ وہات

  انس ںیم ےن اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ۔ااکس ایقتم ےک روز اہک اوب دیعس ےن

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

  



 

 

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     153    حسیث 

َ٪ جَ  ٤َُِٟؤذِّ ُط أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  ََلةُ َخيِْر َحسَّ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ َوَجَسُظ ٧َائ٤ّٔا  َٓ ِبٔح  ٔ اٟؼُّ أب یُِؤذ٧ُٔطُ َٟٔؼََلة َِٟدلَّ ٔلَى ٤ًََُز ب٩ِٔ ا اَء إ

ِبٔح  ٠ََضا فٔی ٧َٔسأء اٟؼُّ ٌَ أ٣َََزُظ ٤ًَُزُ أَِ٪ یَِح َٓ  ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟو٦ٔ 

دات وہا اھباتگ ےہ اتہک ہن ےنس اذاؿ وک رھپ بج اذاؿ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک بج اذاؿ وہیت ےہ امنز ےک ےئل اطیشؿ ھٹیپ ومڑ رک اپ

وہ یتکچ ےہ الچ آات ےہ رھپ بج ریبکت وہیت ےہ اھبگ اجات ےہ ھٹیپ ومڑ رک رھپ بج ریبکت وہ یتکچ ےہ الچ آات ےہ اہیں کت ہک ووسہس 

وک اوؽ یھب ہن  اھ اہیں کت ہک رہ اجات ےہ  ڈااتل ےہ امنزی ےک دؽ ںیم اور اتہک ےہ اس ےس ایخؽ رک الفں زیچ اک ایخؽ رک سج وک ایخؽ امنز

 امنز اور ربخ ںیہن وہیت اس وک ہک ینتک رںیتعک ڑپںیھ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     154    حسیث 

 ٌِ ًَِوتُُط َحِْضَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٠َِيطٔ َز ًَ َٕ تَُززُّ  ١َّ َزا َٗ ٤َأئ َو ُض٤َا أَبَِواُب اٟشَّ َٟ َتُح  ِٔ ًََتأ٪ ُي ا٢َ َسا َٗ َُّط  أًٔسيِّ أ٧َ ةُ ا٨َِّٟسأئ ٕس اٟشَّ

ُّٕ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ََلةٔ َواٟؼَّ  ٠ٟٔؼَّ

 اور مک وہات ےہ ااسی داع رک ویناال ہک ہن وبقؽ وہ لہس نب دعس ےس رواتی ےہ اہک اوہنں ےن دو وتق لھک اجےت ںیہ دراوزے آامسؿ ےک

 داع اس یک اکی سج وتق اذاؿ وہ امنز یک دورسی سج وتق وا ابدنیھ اجےئ اہجد ےک ےئل ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     155    حسیث 

٠َيِ  ًَ ُت  ِٛ ا أَِزَر ُٖ َطِيّئا ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َا أَُِعٔ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ طٔ أَِٔی ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ طٔ ا٨َّٟاَض إَٔلَّ ا٨َِّٟساَئ ٩ًَِ ٣َأٟک 

 ٔ ََلة  بٔاٟؼَّ



 

 

 یسک زیچ وک ہک ابیق وہ اس وطر رپ سج رپ اپای ںیم ےن احصہب وک امکل نب ایب اعرم ایحبص وج دادا ںیہ اامؾ امکل ےک ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن داتھکی

 رگم اذاؿ وک ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     156    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ بِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِِٟشحٔسٔ ٩ًَِ ٧َآ ٔلَی ا ٤َِِٟشَي إ ََ ا أَِْسَ َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔي ا٣ََة َوصَُو بٔا َٗ ٔ ٍَ اِْل  ٩َ ٤ًََُز َس٤ٔ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن ریبکت ینس اور وہ عیقب ںیم ےھت وت دلجی دلجی ےلچ دجسم وک ۔

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

  

 رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

     157    حسیث 

 ٔ ا٢َ أَََل َػ٠ُّوا ف َ٘ َٓ ِي٠َٕة َذأت بَزِزٕ َورٔیٕح  َٟ ََلةٔ فٔی  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَذََّ٪ بٔاٟؼَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّی  ی اٟزَِّحا٢ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ث٥َُّ 

 ٔ و٢ُ أَََل َػ٠ُّوا ف ُ٘ ِي٠َْة بَارَٔزْة َذاُت ٣ََْطٕ َي َٟ ٤َُِٟؤذَِّ٪ إَٔذا ََا٧َِت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َیأ٣ُِزُ ا  ی اٟزَِّحا٢ٔ اهَّللُ 

 یھت رھپ اہک ہک امنز ڑپھ ول اےنپ اےنپ ڈریوں انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اذاؿ دی رات وک سج ںیم رسدی اور وہا تہب

ںیم رھپ اہک انب رمع ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مکح رکےت ےھت ومذؿ وک بج رات ڈنھٹی وہیت یھت اپین رباتس  اھ ہی ہک اکپرے 

 امنز ڑپھ ول اےنپ ڈریوں ںیم ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

     158    حسیث 

 َّ إ٧ٔ َٓ ِبٔح  ََفٔ إَٔلَّ فٔی اٟؼُّ ا٣َةٔ فٔی اٟشَّ َٗ ٔ ًَلَی اِْل ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل یَزٔیُس  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ و٢ُ ُط ََاَ٪ ی٨َُازٔي ٓٔيَضا َوي٩ًَُِ ٧َآ ُ٘ ٘ٔي٥ُ َوََاَ٪ َي



 

 

َِٟيطٔ  ٔ ٍُ ا٨َّٟاُض إ َّٟٔذي یَِحَت٤ٔ ٤ََّا اِْلََذاُ٪ ِْٟٔل٣َٔا٦ٔ ا  إ٧ٔ

انعف ےس رواتی ےہ علااہلل نب رمع رفس ںیم فرػ ریبکت ےتہک ےھت رگم امنز رجف ںیم اذاؿ یھب ےتہک ےھت اور علااہلل نب رمع ہی یھب اہک 

 اپس ولگ عمج وہں ۔رکےت ےھت ہک اذاؿ اس اامؾ ےک ےئل ےہ سج ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

     159    حسیث 

 ٔ إ َٓ ٨َِت فٔی َسََفٕ  ُٛ َُٟط إَٔذا  ا٢َ  َٗ َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ  ا٢َ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٗ  ٪ِ أ٥َِٔٗ َوََل تَُؤذِّ َٓ ٠َِت َوإِٔ٪ ٔطئَِت  ٌَ َٓ َ٪ َوُت٘ٔي٥َ  ِ٪ ٔطئَِت أَِ٪ تَُؤذِّ

َ٪ اٟزَُّج١ُ َوصَُو َراْٛٔب  و٢ُ ََل بَأَِض أَِ٪ یَُؤذِّ ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ  َیِحٌَي َس٤ٔ

اذاؿ ای ااقتم دوونں ہہک ای طقف ااقتم ہہک اور  اشہؾ نب رعوہ ےس اؿ ےک ابپ ےن اہک ہک بج وت رفس ںیم وہ وت ےھجت اایتخر ےہ اچےہ

 اذاؿ ہن دے ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 رفس ںیم ےب ووض اذاؿ ےنہک وک ایبؿ

     160    حسیث 

َّطُ  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ا٦َ  ٩ًَِ َس َٗ َٓإَٔذا أَذََّ٪ َوأَ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ ٠َ٣َْک  ٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ ٠َ٣َْک َو َّی  ََلةٕ َػل َٓ َّی بٔأَِرٕق  و٢ُ ٩ِ٣َ َػل ُ٘ ََاَ٪ َي

ِٟحَٔبا٢ٔ  َٜةٔ أ٣ََِثا٢ُ ا ٔ ٤َََِٟلئ َّی َوَرائَُط ٩ِ٣ٔ ا ا٦َ َػل َٗ ََلَة أَِو أَ  اٟؼَّ

ل دیماؿ
ی 

 

ب چ 

ںیم وت داینہ رطػ اس ےک اکی رفہتش اور ابںیئ رطػ اس ےک اکی  دیعس نب بیسم ےن اہک وج صخش امنز ڑپاتھ ےہ 

رفہتش امنز ڑپاتھ ےہ اور ارگ اس ےن اذاؿ دے رک ریبکت ہہک رک امنز ڑپیھ وت اس ےک ےھچیپ تہب ےس رفےتش امنز ڑپےتھ ںیہ لثم 

 اہپڑوں ےک ۔

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

  

 اذاؿ اک رحسی ےک وتق وہان



 

 

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ اک رحسی ےک وتق وہان

     161    حسیث 

ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلَّل ی٨َُازٔي ب٠َِٔي١ٕ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ َّ بُوا َحً ک٠ُُوا َواَِشَ َٓ ي ی٨َُازَٔي اب٩ُِ أ٦ُِّ  

 ٕ  ٣َُِٜتو٦

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن البؽ رات رےہ ےس اذاؿ دے دےتی ںیہ وت اھکای ایپ رکو بج 

 کت اذاؿ دے علااہلل اٹیب اؾ وتکمؾ اک ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اذاؿ اک رحسی ےک وتق وہان

     162    حسیث 

ا٢َ إٔ٪َّ بََٔلَّل ی٨َُازٔي ب٠َٔيِ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّي ی٨َُازَٔي ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بُوا َحً ک٠ُُوا َواَِشَ َٓ اب٩ُِ  ١ٕ 

َٟطُ أَِػَبِحَت أَِػَبِحَت  ا٢َ  َ٘ َّي ُي ًَِم ََل ی٨َُازٔي َحً ا٢َ َوََاَ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َرُجَّل أَ َٗ  أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ 

 اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن البؽ اذاؿ داتی ےہ رات وک وت اھکای ایپ رکو بج کت اذاؿ ہن

گ اس ےس ہن دے اٹیب اؾ وتکمؾ اک اہک انب اہشب ےن ای اسمل ےن ای علااہلل نب رمع ےن اہک  اھ اٹیب اؾ وتکمؾ اک انانیب اذاؿ ہن داتی  اھ بج کت ول

 ےتہک ےھت حبص وہآ ی حبص وہآ ی ۔

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

  

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     163    حسیث 

 َٓ ََلَة َر ِٓتََتَح اٟؼَّ ٥َ ََاَ٪ إَٔذا ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٜٔبَِيطٔ َوإَٔذا َر ٩ًَِ  ٍَ ٍَ یََسیِطٔ َحِذَو ٨ِ٣َ َٓ



 

 

َِٟح٤ُِس َوََاَ٪  ََٟک ا ٍَ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُظ َرب٨ََّا َو ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا َو ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ ُض٤َا  ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ٔ َرأَِسُط ٩ِ٣ٔ اٟزُّ ُحوز ١ُ َذَٟٔک فٔی اٟشُّ ٌَ ِٔ   ََل َي

ےت ےھت دوونں اہھت ربارب دوونں علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج رشوع رکےت ےھت امنز وک ااھٹ

ومڈنوھں ےک اور بج رس ااھٹےت ےھت روکع ےس بت یھب دوونں اہوھتں وک ایس رطح ااھٹےت اور ےتہک عمس اہلل نمل دمحہ رانب وکل ادمحل 

 اور دجسوں ےک چیب ںیم اہھت ہن ااھٹےت ہن دجسے وک اجےت وتق ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     164    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أ٧َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشئِن ب٩ِٔ  ََل ٩ًَِ  ِّرُ فٔی اٟؼَّ َٜب َف ٥َ یُ َٔ ٔ ٤ََّ٠َُا َخ ة

َٟقَٔی اهَّلَل َّي  ٥ِ٠َ َتز٢َِ ت٠َِٔک َػََلَتُط َحً َٓ  ٍَ َٓ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ .…َوَر ٩ًَِ ُس٠َِىَ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َحسَّ

 ٔ ََلة ٍُ یََسیِطٔ فٔی اٟؼَّ َٓ ٥َ ََاَ٪ َیزِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اامؾ زنی ااعلدبنی ےس نج اک امس ابمرک یلع ےہ اور وہ ےٹیب ںیہ رضحت اامؾ نیسح نب یلع نب ایب اطبل ےک رواتی رکےت ںیہ روسؽ 

 رر ےتہک امنز ںیم بج ےتکھج اور بج اےتھٹ اور ہشیمہ رےہ ایس وطر ےس امنز اؿ یک اہیں کت ہک لم  ےئ اہلل 
کی ب

 

ت

لج اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

 امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ااھٹےت ےھت اہوھتں وک امنز ںیمالجہل ےس ۔ 

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     165    حسیث 

َٓ ٩ًَِ أَِٔی َس٠َ   ٍَ َٓ َف َوَر َٔ ِّرُ ٤ََّ٠َُا َخ َٜب ُي َٓ َُٟض٥ِ  ِّی  ٖٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة ََاَ٪ ُيَؼل ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِّی ٤ََة ب٩ِٔ  ٔن ا٢َ َواهَّللٔ إ َٗ  َٖ إَٔذا اِنَْصَ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   َْلَِطَبُض٥ُِٜ ََٔؼََلةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ےہ ہک اوبرہریہ اامؾ وہےت ےھت اؿ ےک وت ریبکت ےتہک ےھت بج ےتکھج اور بج اےتھٹ اور رھپ بج افرغ وہےئ وت اہک  اوب ک ہم ےس رواتی

 مسق دخا یک ںیم زایدہ اشمہب وہں مت بس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک امنز ںیم ۔

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

  



 

 

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     166    حسیث 

 ٍَ َٓ َف َوَر َٔ ََلةٔ ٤ََّ٠َُا َخ ِّرُ فٔی اٟؼَّ َٜب ُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ی ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ   ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

  ےتہک امنز ںیم بج ےتکھج اور اےتھٹ ۔اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ریبکت

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     167    حسیث 

ِٓتََتَح  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُض٤َا زُوَ٪  ٩ًَِ ٧َآ ٌَ َٓ َٔ َر و ُٛ
ٍَ َرأَِسطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٜٔبَِيطٔ َوإَٔذا َر ٍَ یََسیِطٔ َحِذَو ٨ِ٣َ َٓ ََلَة َر اٟؼَّ

 َذَٟٔک 

انعف ےس رواتی ےہ علااہلل نب رمع بج رشوع رکےت امنز وک ااھٹےت دوونں اہوھتں وک ربارب دوونں ومڈنوھں ےک اور بج رس ااھٹےت 

 را مک اس ےس ۔روکع ےس ااھٹےت دوونں اہھت ذ

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ

     168    حسیث 

َُّط ََاَ٪ يُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِيَشاَ٪  َٛ ِي٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ َِّر ٤ََّ٠َُا ٩ًَِ أَِٔی نُ َٜب ُ َٓکَاَ٪ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ٧ ا٢َ  َٗ ََلةٔ  ِٜبٔيَر فٔی اٟؼَّ ٤ُِّ٠ُض٥ِ اٟتَّ ٌَ

٨َا ٌِ َٓ ٨َا َوَر ـِ َٔ  َخ

 رر ںیہک مہ بج 
کی ب

 

ت

وبہ نب اسیکؿ ےس رواتی ےہ ہک اجرب نب علااہلل ااصنری اھکسےت ےھت اؿ وک ریبکت امنز ںیم وت مکح رکےت ےھت ہک 

 ںیکھج مہ اور اںیھٹ مہ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ےک رشوع رکےن اک ایبؿ



 

 

     169    حسیث 

 ٔ ََّر َتِٜبٔيَرّة َواح َٜب َٓ َة  ٌَ ِٛ و٢ُ إَٔذا أَِزَرَک اٟزَُّج١ُ اٟزَّ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ا٢َ ٣َأٟک ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ َٗ ِٜبٔيَرةُ  ٨ًَُِط ت٠َِٔک اٟتَّ َسّة أَِجزَأَِت 

 ٔ ِٜبٔيَرة  َوَذَٟٔک إَٔذا ٧ََوي بٔت٠َِٔک اٟتَّ

 انب اہشب ےتہک ےھت بج اپ ایل یسک صخش ےن روکع اور ریبکت ہہک یل وت ہی ریبکت اکیف وہ اجےئ یک ریبکت رحتہمی ےس ۔

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

  

 رغمب اور اشعء یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 رغمب اور اشعء یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     170    حسیث 

ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر زٔٔب ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِِ ٤َ ِٟ ورٔ فٔی ا أَ بٔاٟلُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َْقَ َّی اهَّللُ   ل

 ریبج نب معطم ےس رواتی ےہ ہک انس اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ڑپاھ وسرہ وطر وک رغمب یک امنز ںیم

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب
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ِس  َ٘ َٟ ُط َیا بُىَيَّ  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ا  ّٓ ٤ُِٟزَِسََلٔت ُُعِ ُ َوا أ ِتُط َوصَُو َيِقَ ٌَ َِٟحارٔٔث َس٤ٔ ١ٔ ب٨َِٔت ا ـِ َٔ ِٟ ٔ ٩ًَِ أ٦َُّ ا ائَتَٔک صَٔذظ َتىٔي َٔٔقَ ِ
َذَکَّ

 َّ وَرَة إ٧ٔ زٔٔب اٟشُّ ِِ ٤َِٟ أُ بَٔضا فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِقَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ  َضا َْلَّٔخُ ٣َا َس٤ٔ

 اؾ لضف ےن علااہلل نب ابعس وک وسرة ارملالست رعاف ڑپےتھ انس وت اہک اے ےٹیب ریمے! اید دال دای وت ےن ہی وسرة ڑپھ رک اریخ وج انس ںیم

 ہیلع وملس ےس اس وسرہ وک ڑپاھ  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رغمب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَِبسٔ اهَّللٔ  َقَ ٩ًَِ أَِٔی  َٓ زَٔب  ِِ ٤َِٟ ََٓؼ٠َِّيُت َوَرائَُط ا  ٔٙ ی سِّ ٔة أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة فٔی خََٔل ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨َابٔهٔیِّ  َتئِن  اٟؼُّ ٌَ ِٛ أَ فٔی اٟزَّ

أَٟثةٔ  ا٦َ فٔی اٟثَّ َٗ ١ٔ ث٥َُّ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ آٔ٪ َوُسوَرةٕ ُسوَرةٕ ٩ِ٣ٔ َٗٔؼارٔ ا ُِٟقِ ََٟيئِن بٔأ٦ُِّ ا ََٟتکَازُ أَِ٪ َت٤َصَّ اِْلُو َّي إٔ٪َّ ثَٔيأِی  ََٓس٧َِوُت ٨ِ٣ٔطُ َحً

َس إٔذِ َصَسیِت٨ََا َو  ٌِ ََ ٠ُُٗوب٨ََا  ٔ اِْلیَٔة َرب٨ََّا ََل تُزِْٔ  آٔ٪ َوبَٔضٔذظ ُِٟقِ أَ بٔأ٦ُِّ ا ُتطُ َْقَ ٌِ َش٤ٔ َٓ ََّک أ٧ََِت ثَٔيابَُط  َُٟس٧َِک َرِح٤َّة إ٧ٔ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ  َصِب 

َِٟوصَّاُب   ا

اہلل انصیحب ےس رواتی ےہ ہک ںیم آای دمہنی ںیم بج اوبرکب قو ہف ےھت وت ڑپیھ ںیم ےن ےھچیپ اؿ ےک رغمب یک امنز وت یلہپ دو اوب علا

روتعکں ںیم وسرة افہحت اور اکی وسرہ لصفم وک وھچیٹ وسروتں ںیم ےس ڑپیھ رھپ بج رسیتی رتعک ےک واےطس ڑھکے وہےئ وت ںیم 

ہک ریمے ڑپکے رقبی ےھت ہک وھچ اجںیئ اؿ ےک ڑپکوں ےس وت انس ںیم ےن ڑپی اوہنں ےن وسرة زندکی وہ ایگ اؿ ےک اہیں کت 

 اکن اتن اولاہب۔

 

مة
ح
 افہحت اور اس آتی وک رانب ال زتغ ولقانب دعباذ دھانتی وبھ ب ا نم دلکن ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ةٕ  ٌَ ِٛ ا فٔی ١َُِّ َر ٌّ ٍٔ َج٤ٔي ُ فٔی اِْلَِربَ أ َّی َوِحَسُظ َيِقَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َػل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ آٔ٪ ٩ًَِ ٧َآ ُِٟقِ ٕ ٩ِ٣ٔ ا آٔ٪ َوُسوَرة ُِٟقِ  بٔأ٦ُِّ ا

 َ أُ فٔی اَوَ ٔة َوَيِقَ ـَ ي ََِٟفٔ َِٟواحَٔسةٔ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ٔة ا ٌَ ِٛ ََلٔث فٔی اٟزَّ وَرَتئِن َواٟثَّ أُ أَِحَيا٧ّا بٔاٟشُّ َذَٟٔک اَ٪ َيِقَ َٛ زٔٔب  ِِ ٤َِٟ َتئِن ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ٟزَّ

 ٕ آٔ٪ َوُسوَرةٕ ُسوَرة ُِٟقِ  بٔأ٦ُِّ ا

 ےھت وت اچروں روتعکں ںیم وسرہ افہحت اور اکی اکی وسرۃ ڑپےتھ ےھت اور انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج اےلیک امنز ڑپےتھ

یھبک دو دو نیت وسرںیت اکی رتعک ںیم ڑپےتھ ےھت رفض یک امنز ںیم اور رغمب یک امنز ںیم دو روتعکں ںیم افہحت اور وسرت ڑپےتھ 

 ےھت ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 رغمب اور اشعء یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     174    حسیث 

َقَ  َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّيُت ٣َ َٗ َُّط  ًَازٕٔب أ٧َ ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ئن َواٟزَّیِتُ ٩ًَِ ا  و٪ٔ أَ ٓٔيَضا بٔاٟتِّ



 

 

ربا نب اعزب ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن امنز ڑپیھ اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اشعء یک وت ڑپیھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 ےن اس ںیم وانیتل وازلوتیں ۔

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

  

 ہقی ۔الکؾ ڑپےنھ اک رط
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 ٩ًَِ يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٥َ ٧ََنی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائَةٔ ٩ًَِ  ٩ًَِ ْٔقَ َصٔب َو ٥ٔ اٟذَّ َتَدتُّ

 َٔ و ُٛ
آٔ٪ فٔی اٟزُّ ُِٟقِ  ا

 ت یلع ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک رضحت ےن ر یمش ڑپکا اور وسےن یک اوگنیھٹ ک ےنن ےس اور رقآؿ وک روکع ںیم ڑپےنھ ےس ۔رضح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٟبََياضٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ًَِ ا ارٔ  َّ٤ ٕ اٟتَّ ٩ًَِ أَِٔی َحاز٦ٔ  ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٥َ  َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َػل

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ائَٔة  ِٟٔقَ ٠ًََِت أَِػَواتُُض٥ِ بٔا ِس  َٗ ًَلَی ا٨َّٟأض َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّوَ٪ َو َد  ٠َِي٨ُِوزِ ب٤َٔا ی٨َُأجيطٔ بٔطٔ َوََل  ََّخَ َٓ َِّی ی٨َُاظٔی َربَّطُ  ٤َُِٟؼل ا

آ٪ٔ  ُِٟقِ ٕف بٔا ٌِ ََ ًَلَی   ٥ُِٜ ـُ ٌِ ََ  َیِحَضزِ 

رفوہ نب رمعو ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آےئ ولوگں ےک اپس اور وہ امنز ڑپھ رےہ ےھت آوازںی اؿ یک دنلب ںیھت 

ےس وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنزی اکان وھپیس رکات ےہ اےنپ رپورداگر ےس وت اچےئہ ہک ھجمس رک اکان وھپیس  الکؾ اہلل ڑپےنھ

 رکے اور ہن اکپرے اکی مت ںیم دورسے رپ رقآؿ ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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أُ َِٔش٥ٔ  ُض٥ِ ََاَ٪ ََل َيِقَ َٓک٠ُُّ ٤ُُِٗت َوَراَئ أَِٔی بَِْکٕ َو٤ًََُز َوًُِث٤َاَ٪  ا٢َ  َٗ َّطُ  ِٓتََتَح  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ اهَّللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔي٥ٔ إَٔذا ا

ََلةَ   اٟؼَّ

ز وک ڑھکا وہا ںیم ےھچیپ اوبرکب اور رمع اور امثعؿ ےک بج امنز رشوع رکےت وت وکیئ اؿ ںیم ےس مسب اہلل ارلنمح اسن نب امکل ےن اہک امن

 ارلمیح ہن ڑپاتھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ائََة ٤ًََُز بِ  ٍُ ْٔقَ ٨َّا َنِش٤َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ طٔ أَِٔی ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  أب ٨ًَِٔس َزارٔ أَِٔی َجِض٥ٕ َحسَّ َِٟدلَّ ٩ٔ ا

َِٟبََلنٔ   بٔا

 اطخب یک اور وہ وہےت ےھت زندکی دار ایب  مہ ےک اور مہ وہےت امکل نب ایب اعرم ایحبص ےس رواتی ےہ ہک مہ ےتنس ےھت رقاة رمع نب

 ےھت البط ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِبَس اهَّللٔ بِ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َّطُ إ ائَٔة أ٧َ ِٟٔقَ ٔ َٓٔى َجَضَز ٓٔيطٔ اِْل٣َٔا٦ُ بٔا ٍَ اِْل٣َٔا٦ ٣َ ٔ ََلة اَتطُ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٓ َذا َس٥ََّ٠ ٩َ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا 

ٔضي َوَجَضزَ  ِ٘ ٔشطٔ َٓٔى َي ِٔ أَ ٨َٟٔ ََٓقَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٦َ  َٗ  اِْل٣َٔا٦ُ 

بج وفت وہ اجیت ھچک امنز اؿ یک اسھت اامؾ ےک سج ںیم اکپر رک رقات یک وہیت وت بج السؾ ریھپات  انعف ےس رواتی ےہ علااہلل نب رمع

 اامؾ، اےتھٹ علااہلل نب رمع اور ڑپےتھ وج رہ آ ی یھت امنز ںیم اکپر رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     180    حسیث 

 َ أ َٓ ٤ٔزُنٔی  ِِ َي َٓ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٔلَی َجا٧ٔٔب ٧َآ ٨ُِت أَُُئَػ١ِّ إ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِّی٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪ أ٧َ ٠َِيطٔ َو٧َِح٩ُ نَُؼل ًَ َتُح  ِٓ 

 اھ انعف ےک اکی اجبن وت ااشرہ رک دےتی ےھت ھجم وک واسپ اتب داتی  اھ ںیم اؿ وک اہجں وہ سیدی نب روامؿ ےس رواتی ےہ ہک ںیم امنز ڑپاتھ 

 وھبؽ اجےت ےھت اور مہ امنز ںیم وہےت ےھت ۔

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

  

 حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

 اولصلة اتکب :   ابب

 حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     181    حسیث 

 ٔ ةٔ ف َِٟبَقَ أَ ٓٔيَضا ُسوَرَة ا ََٓقَ ِبَح  َّی اٟؼُّ َٙ َػل ی سِّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ َوَة  َتئِن ٠َِٔتَِيض٤َٔا٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌَ ِٛ  ی اٟزَّ

 ز ڑپاھیئ حبص یک وت ڑپیھ اس ںیم وسرة  ہرہ دو روتعکں ںیمرعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک اوبرکب دصقی ےن امن

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     182    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  أَ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َقَ َٓ ِبَح  أب اٟؼُّ َِٟدلَّ و٢ُ َػ٠َِّي٨َا َوَراَئ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُ٘ َة َي ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔي ًَا٣ٔز ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ ُط َس٤ٔ

 ٍُ و٦ُ حٔيَن َیِل٠ُ ُ٘ ِس ََاَ٪ َي َ٘ َٟ ٠ُِت َواهَّللٔ إّٔذا  ُ٘ َٓ ائَّة بَٔليَئّة  َِٟحخِّ ْٔقَ َٕ َوُسوَرةٔ ا حِ ٓٔيَضا َُٔشوَرةٔ یُوُس َٔ ِٟ ا٢َ أََج١ِ ا َٗ  زُ 

رعوہ نب زریب ےن انس علااہلل نب اعرم نب رہعیب ےس ےتہک ےھت امنز ڑپیھ مہ ےن ےھچیپ رمع نب اطخب ےک حبص یک وت ڑپیھ اوہنں ےن وسرة 

ویفس اور وسرة جح رہھٹ رہھٹ رک رعوہ ےن اہک مسق دخا یک سپ اس وتق ڑھکے وہےت وہں ےگ امنز وک بج یتلکن ےہ حبص اصدؼ اہک 

 ہلل ےن اہںعلاا

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ



 

 

     183    حسیث 

ا٢َ ٣َا أَ  َٗ َِٟح٨َهٔیَّ  ٕ ا آَٔؼَة ب٩َِ ٤ًَُيِر َُِٟفَ ٕس أَ٪َّ ا أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ اَ٪ إٔیَّاَصا ٩ًَِ ا َّٔ ًَ ائَٔة ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َٕ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ْٔقَ َخِذُت ُسوَرَة یُوُس

٨ََٟا زَُصا  ََِرةٔ ٣َا ََاَ٪ یَُززِّ َٛ ِبٔح ٩ِ٣ٔ   فٔی اٟؼُّ

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک رفاہصف نب ریمع یفنح ےن اہک ہک ںیم ےن وسرہ ویفس اید رکیل رضحت امثعؿ ےک ڑپےنھ ےس آپ حبص 

 ز ںیم اس وک تہب ڑپاھ رکےت ےھت ۔یک امن

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 حبص یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ

     184    حسیث 

أُ فٔی اٟؼُّ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َيِقَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ آٔ٪ ٩ًَِ ٧َآ ُِٟقِ ٕة بٔأ٦ُِّ ا ٌَ ِٛ ١ٔ فٔی ١َُِّ َر ؼَّ َٔ ٤ُِٟ َورٔ اِْلَُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا ِْشٔ اٟشُّ ٌَ ِٟ ََفٔ بٔا ِبٔح فٔی اٟشَّ

 ٕ  َوُسوَرة

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رفس ںیم لصفم ےک یلہپ دس وسروتں ںیم ےس رہ اکی رتعک ںیم وسرة افہحت اور اکی وسرت 

 ڑپاھ رکےت ےھت ۔

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

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 وسرہ افہحت یک 

 اتکب اولصلة :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وسرہ افہحت یک 

     185    حسیث 

ٌٔيٕس ٣َِولَی وَب أَ٪َّ أَبَا َس ُ٘ ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َي ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ ا َّی اهَّللُ  ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل یِز ٔ ب٩ِٔ َُکَ ًَا٣ٔز

 ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َوَؿ َٓ طُ  َ٘ َٟٔح َْ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ  ا ََفَ َّ٤٠ََٓ ِّی  ٕب َوصَُو يَُؼل ٌِ َٛ ٔ َوصُ ٧َاَزي أَُِیَّ ب٩َِ  ًَلَی یَٔسظ َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ 

٥َ٠َ ُسوَر  ٌِ َّي َت ٤َِِٟشحٔٔس َحً َد ٩ِ٣ٔ ا ِّی َْلَِرُجو أَِ٪ ََل َتِْخُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  َد ٩ِ٣ٔ بَأب ا ِوَراةٔ َوََل یُزٔیُس أَِ٪ یَِْخُ ّة ٣َا أ٧َِز٢ََ اهَّللُ فٔی اٟتَّ

٠ُِت أُبِٔلئُ  ٌَ َح َٓ ا٢َ أَُِیٌّ  َٗ آٔ٪ ٣ِٔث٠ََضا  ُِٟقِ ًَّٟٔي  فٔی اِْل٧ِٔحٔي١ٔ َوََل فٔی ا وَرَة ا ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اٟشُّ َٔک ث٥َُّ  ٤َِِٟشٔي َرَجاَئ ذَٟ فٔی ا



 

 

َّي  ٤َٟٔيَن َحً ا ٌَ ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ ا أُِت ا ََٓقَ ا٢َ  َٗ ََلَة  ِٓتََتِحَت اٟؼَّ ُ إَٔذا ا أ َٕ َتِقَ ِي َٛ ا٢َ  َٗ ًَِسَتىٔي  ا٢َ َو َ٘ َٓ َصا  ًَلَی آَّٔخٔ أََتِيُت 

ًِٔليَرُسو٢ُ اهَّللٔ  ُ َّٟٔذي أ ٔوي٥ُ ا ٌَ ِٟ آُ٪ ا ُِٟقِ ٤ََِٟثانٔی َوا ٍُ ا ِب وَرةُ َوؤَی اٟشَّ ٔ اٟشُّ ٥َ ؤَی َصٔذظ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ُت َػل

اوب دیعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکپرا ایب نب بعک وک اور وہ امنز ڑپھ رےہ ےھت وت بج امنز ےس افرغ وہےئ 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس سپ راھک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہھت اانپ ایب ےک اہھت رپ اور وہ انلکن اچےتہ ےھت دجسم ےک لم  ےئ

دروازے ےس وس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم اچاتہ وہں ہک ہن ےلک وت دجسم ےک دروازے ےس اہیں کت ہک ھکیس ےل اکی 

ارتی وترات اور الیجن اور رقآؿ ںیم لثم اس ےک اہک ایب ےن سپ رہھٹ رہھٹ رک ےنلچ اگل ںیم ایس ادیم ںیم رھپ اہک وسرت ایسی ہک ںیہن 

ںیم ےن اے اہلل ےک روسؽ وہ وسرت سج اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ودعہ ایک  اھ التبےیئ ھجم وک رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

ات ےہ امنز وک اہک ایب ےن وت ںیم ڑپےنھ اگل ادمحل ہلل رب ااعلنیمل اہیں کت ہک متخ ایک ںیم ےن وسرت وک ویکرکن ڑپاتھ ےہ وت بج رشوع رک

 سپ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وہ یہی وسرت ےہ اور ہی وسرت عبس اثمین اور رقآؿ میظع ےہ وج ںیم دای ایگ ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وسرہ افہحت یک 

     186    حسیث 

٥َِٟ َيِقَ  ّة  ٌَ ِٛ َّی َر و٢ُ ٩ِ٣َ َػل ُ٘ ًَِبٔس اهَّللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ِيَشاَ٪ أ٧َ َٛ ِي٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ ُِٟقِ ٩ًَِ أَِٔی نُ ٥ِ٠َ ُيَؼ١ِّ إَٔلَّ أِ ٓٔيَضا بٔأ٦ُِّ ا َٓ آٔ٪ 

 ٔ  َوَراَئ اِْل٣َٔا٦

ایب میعن وبہ نب اسیکؿ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اجرب نب علااہلل ااصنری ےس ےتہک ےھت سج صخش ےن اکی رتعک ڑپیھ اور 

 اس ںیم وسرہ افہحت ہن ڑپیھ وت وگای اس ےن امنز ہن ڑپیھ رگم بج اامؾ ےک ےھچیپ وہ

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

  

 وسرہ افہحت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 وسرہ افہحت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

     187    حسیث 



 

 

ُت َرُسو ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزةَ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ نَٔی َي َٓ آٔ٪  ُِٟقِ ِ ٓٔيَضا بٔأ٦ُِّ ا أ ٥ِ َيِقَ َٟ َّی َػََلّة  و٢ُ ٩ِ٣َ َػل ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ٢َ اهَّللٔ َػل

وُ٪ َوَراَئ اِْل٣َٔ  ُٛ ِّی أَِحَيا٧ّا أَ ٔن ٠ُِت یَا أَبَا صَُزیَِزَة إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُيِرُ َت٤َا٦ٕ  ا٢َ خَٔساْد ؤَی خَٔساْد ؤَی خَٔساْد  َٗ أِ ا٦ٔ  ا٢َ اِْقَ َٗ ٤َزَ ذَٔراعٔی ث٥َُّ  َِ َٓ

ا٢َ اهَّللُ تَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َٓارٔٔسيُّ  ٔشَک یَا  ِٔ ََلَة بَٔضا فٔی َن َش٤ُِت اٟؼَّ َٗ الَی  ٌَ َباَرَک َوَت

َُٔضا لٔی َو  ٨ِٔؼ َٓ ئِن  َٔ ًَِبٔسي نِٔؼ ُُئا بَِيىٔي َوبَيَِن  ٥َ اِْقَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِبسٔي ٣َا َسأ٢ََ  ٌَ ٔ ِبسٔي َوٟ ٌَ ٔ َُٔضا ٟ نِٔؼ

 ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسي َوَي الَی َح٤َٔسنٔی  ٌَ و٢ُ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت ُ٘ ٤َٟٔيَن َي ا ٌَ ِٟ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َربِّ ا ِبُس ا ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ و٢ُ اهَّللُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّ َي ُ٘ حٔي٥ٔ َي

ِبُس إٔیَّ  ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسي َي َسنٔی  و٢ُ اهَّللُ ٣َحَّ ُ٘ ی٩ٔ َي ٔ اٟسِّ ِبُس ٣َأٟٔک یَِو٦ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبٔسي َوَي ًَلَیَّ  ٌٔيُن أَثِىَي  بُُس َوإٔیَّاَک َنِشَت ٌِ اَک َن

 ُ٘ ِبٔسي ٣َا َسأ٢ََ َي ٌَ ٔ ًَِبٔسي َوٟ ٔ اِْلیَُة بَِيىٔي َوبَيَِن  َضٔذظ ٠َِيض٥ِٔ َٓ ًَ ٤َِت  ٌَ َّٟٔذی٩َ أَِن اَن ا ٤ُِِٟشَت٘ٔي٥َ ِٔصَ اَن ا َ ِبُس اصِٔس٧َا اْٟصِّ ٌَ ِٟ و٢ُ ا

ِبٔسي ٣َا َسأ٢ََ  ٌَ ٔ ِبٔسي َوٟ ٌَ ٔ َضُؤََلٔئ ٟ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ٠َِيض٥ِٔ َوََل اٟ ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا  َُيِر

امنز اور ہن ڑپیھ اس ںیم وسرہ افہحت وت امنز اس یک اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش ےن ڑپیھ 

انصق ےہ انصق ےہ رہزگ امتؾ ںیہن ےہ اوب ااسلبئ ےن اہک اے اوبرہریہ یھبک ںیم اامؾ ےک ےھچیپ وہات وہں وت داب دای اوبرہریہ ےن ریما 

یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت  ابزو اور اہک ڑپھ ےل اےنپ دؽ ںیم اے افرس ےک رےنہ واےل ویکہکن ںیم ےن انس ےہ روسؽ اہلل

رفامای اہلل اعتیل ےن ٹب آ ی امنز ریمے اور ریمے دنبے ےک چیب ںیم آدوھں آدھ آدیھ ریمی اور آدیھ اس یک اور وج دنبہ ریما امےگن 

ےہ اسرے اہجں اک اس وک دوں اگ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ڑپوھ دنبہ اتہک ےہ ہک بس رعتفی اہلل وک ےہ وج اصبح 

رپورداگر اتہک ےہ ریمی رعتفی یک ریمے دنبے ےن دنبہ اتہک ےہ ڑبی رتمح رکےن واال رہمابؿ رپورداگر اتہک ےہ وخیب ایبؿ یک 

ریمے دنبے ےن دنبہ اتہک ےہ ہک وہ امکل دبےل ےک دؿ اک رپورداگر اتہک ےہ ڑبایئ یک ریمی ریمے دنبے ےن دنبہ اتہک ےہ اخص ھجت 

 مہ اور  یھج ےس دمد اچےتہ ںیہ مہ وت ہی آتی ریمے اور ریمے دنبے ےک چیب ںیم ےہ دنبہ اتہک ےہ داھک مہ وک دیسیھ راہ وک وپےتج ںیہ

 دنبہ ےک ےئل ںیہ اور ریم ادنبہ وج امےگن وس دوں

 

 

 ۔ اؿ ولوگں یک راہ نج رپ وت ےن اانپ رکؾ ایک ہن دونمشں یک اور رمگاوہں یک وت ہی آی

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 وسرہ افہحت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم ڑپےنھ اک ایبؿ

     188    حسیث 

َٕ اِْل٣َٔا٦ٔ َٓٔى ََل یَحِ  أُ َخ٠ِ َُّط ََاَ٪ َيِقَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ائَةٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِٟٔقَ  َضزُ ٓٔيطٔ اِْل٣َٔا٦ُ بٔا

 رعوہ نب زریب وسرة افہحت ڑپےتھ ےھت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم



 

 

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 ؿوسرہ افہحت اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم ڑپےنھ اک ایب

     189    حسیث 

ائَةٔ  ٩ًَِ  ِٟٔقَ َٕ اِْل٣َٔا٦ٔ َٓٔى ََل َیِحَضزُ ٓٔيطٔ بٔا أُ َخ٠ِ ٥ٌٕٔ ََاَ٪ َيِقَ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٍَ ب٩َِ ُجَبيِر ٔ  ٧َآ

 انعف نب ریبج اامؾ ےک ےھچیپ رسی امنز ںیم وسرة افہحت ڑپےتھ ےھت ۔

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

  

 وسرة افہحت رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ ہن ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 وسرة افہحت رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ ہن ڑپےنھ اک ایبؿ

     190    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إٔذَا ُسئ١َٔ ص١َِ َيِقَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َحِشبُُط ٩ًَِ ٧َآ َٓ  ٔ َٕ اِْل٣َٔا٦ ٥ِ َخ٠ِ ُٛ َّی أََحُس ا٢َ إَٔذا َػل َٗ  ٔ َٕ اِْل٣َٔا٦ ُ أََحْس َخ٠ِ أ

َٕ اِْل٣َٔ  أُ َخ٠ِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ََل َيِقَ ا٢َ َوََاَ٪  َٗ أِ  ٠َِيِقَ َٓ َّی َوِحَسُظ  ائَُة اِْل٣َٔا٦ٔ َوإَٔذا َػل ٔ ْٔقَ  ا٦

بج وکیئ وپاتھچ ہک وسرة افہحت ڑپیھ اجےئ اامؾ ےک ےھچیپ وت وجاب دےتی ہک بج وکیئ مت ںیم انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےس 

ےس امنز ڑپےھ اامؾ ےک ےھچیپ وت اکیف ےہ اس وک رقات اامؾ یک اور وج اےلیک ڑپےھ وت ڑپھ ےل اہک انعف ےن اور ےھت علااہلل نب رمع ںیہن 

 ڑپےتھ ےھت ےھچیپ اامؾ ےک ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 وسرة افہحت رہجی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ ہن ڑپےنھ اک ایبؿ

     191    حسیث 

َٖ ٩ِ٣ٔ َػ  ٥َ اِنَْصَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  أَ ٣َعٔی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحْس ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ َص١ِ َْقَ َ٘ َٓ ائَٔة  ِٟٔقَ ََلةٕ َجَضَز ٓٔيَضا بٔا

ِّی ٔن ٥َ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ أ٧ََا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌَ ا٢َ َرُج١ْ َن َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ آَ٪  آن ُِٟقِ َُ ا ُٗو٢ُ ٣َا لٔی أ٧َُاَز أَ



 

 

ا٧َِتَنی ا٨َّٟ  َّی اهَّللَُٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓٔى َجَضَز ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ائَٔة ٣َ ِٟٔقَ ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اُض   

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َٔک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل وا ذَٟ ٌُ ائَٔة حٔيَن َس٤ٔ ِٟٔقَ  بٔا

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس افرغ وہےئ اکی امنز رہجی ےس رھپ رفامای ایک مت ںیم ےس یسک ےن ریمے  اوبرہریہ ےس رواتی

ںیم اسھت الکؾ اہلل ڑپاھ  اھ اکی صخش وبؽ ااھٹ ہک اہں ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج یہ 

ا ےہ ھجم وک انیھچ اجات ےہ ھجم ےس الکؾ اہلل اہک انب اہشب ای اوبرہریہ ےن بت ولوگں ےن وموقػ ایک رقات وک اتہک  اھ اےنپ دؽ ںیم ایک وہ

 رضحت ےک ےھچیپ امنز رہجی ںیم بج ےس ہی دحثی ینس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ۔

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

  

 اامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایبؿ

     192    حسیث 

 ٔ إ َٓ ٨ُوا  أ٣َِّ َٓ ٩َ اِْل٣َٔا٦ُ  ا٢َ إَٔذا أ٣ََّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٙ َتأ َٓ َُّط ٩ِ٣َ َوا َٜٔة ٧ ٔ ٤َََِٟلئ ٣ٔي٨ُطُ َتأ٣ِٔيَن ا

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اهَّللُ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ  آ٣ٔيَن  َُُٔفَ 

آنیم وہک ویکہکن سج یک آنیم لم اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج اامؾ ےہک آنیم وت مت یھب 

اجےئ یگ المہکئ یک آنیم ےس شخب دےیئ اجںیئ ےگ اےلگ انگہ اس ےک اہک انب اہشب ےن اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آنیم ےتہک 

 ےھت ۔

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

  

 اولصلة اتکب :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایبؿ

     193    حسیث 

ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيِر ا٢َ اِْل٣َٔا٦ُ  َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  وُٟوا آ٣ٔيَن ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ َٓ ِّٟيَن  ا َـّ ٠َِيض٥ِٔ َوََل اٟ ًَ  

 َٗ  َٙ َٓ َُّط ٩ِ٣َ َوا إ٧ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َٓ سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ َٜٔة َُُٔفَ  ٔ ٤َََِٟلئ ِو٢َ ا َٗ  ِوُٟطُ 



 

 

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اامؾ ریغ اوضغملب مہیلع وال ااضلنیل ےہک وت مت آنیم وہک ویکہکن

 اجںیئ ےگ اےلگ انگہ اس ےک ۔سج اک آنیم انہک ربارب وہ اجےئ اگ المہکئ ےک ےنہک ےک شخب دےیئ 

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 اامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایبؿ

     194    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ٤َأئ آ٣ٔيَن ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٜة فٔی اٟشَّ ٔ ٤َََِٟلئ َِٟت ا ا َٗ ٥ِ آ٣ٔيَن َو ُٛ ا٢َ أََحُس َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ َّ٠

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ ي َُُٔفَ  ِت إِٔحَساص٤َُا اِْلَُِّخَ َ٘ َٓ َوا َٓ 

 رفےتش یھب آامسؿ ںیم آنیم ےتہک اوبریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج مت ںیم ےس وکیئ آنیم اتہک ےہ

 ںیہ سپ ارگ ربارب وہ اجےئ اکی آنیم دورسی آنیم ےس وت شخب دےیئ اجےت ںیہ اےلگ انگہ اس ےک ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 ؿاامؾ ےک ےھچیپ آنیم ےنہک اک ایب

     195    حسیث 

ٍَ اهَّللُ ٤َٟٔ  ا٢َ اِْل٣َٔا٦ُ َس٤ٔ َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ََٟک ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل وُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َرب٨ََّا  ُ٘ َٓ ٩ِ َح٤َٔسُظ 

َٜةٔ  ٔ ٤َََِٟلئ ِو٢َ ا َٗ ِوُٟطُ  َٗ  َٙ َٓ َُّط ٩ِ٣َ َوا إ٧ٔ َٓ َِٟح٤ُِس  ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  ا سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا َت  َُُٔفَ 

ہکن اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفایام روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اامؾ عمس اہلل نمل دمحہ ےہک وت مت امہلل رانب کل ادمحل وہک ویک

 سج اک انہک المہکئ ےک ےنہک ےک ربارب وہ اجےئ اگ اس ےک اےلگ انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ ۔

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

  

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     196    حسیث 



 

 

ِبُس اهَّللٔ ًَ ا٢َ َرآنٔی  َٗ َّطُ  اؤيِّ أ٧َ ٌَ ٤ُِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَلٔیِّ ب٩ِٔ  ُِٓت ٧ََضانٔی ٩ًَِ  ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ ََلةٔ  َِٟحِؼَبأئ فٔی اٟؼَّ ًَِبُث بٔا  ب٩ُِ ٤ًََُز َوأ٧ََا أَ

َٕ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ِي َٛ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ  ٍُ ٥َ َيِؼ٨َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤َا ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ  ٍِ ا٢َ اِػ٨َ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اهَّللُ   َػل

ُط ٠ََُّضَ َيِؼ  ٌَ َبَف أََػأَ َٗ ُِٟي٤ِىَي َو ٔ ا دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ِٟي٤ُِىَي  ُط ا َّٔ َٛ  ٍَ ٔ َوَؿ ََلة ا٢َ ََاَ٪ إَٔذا َج٠ََص فٔی اٟؼَّ َٗ  ٍُ ًَّٟٔي ٨َ ٌٔطٔ ا ا َوأََطاَر بٔأُِػبُ

ََٜذا ََاَ٪ يَ  ا٢َ َص َٗ ي َو ُِٟيِْسَ ٔ ا دٔٔذظ َٓ ًَلَی  ي  ِٟيُِْسَ ُط ا َّٔ َٛ  ٍَ ١ُ َتلٔی اِْلٔبَِضا٦َ َوَوَؿ ٌَ ِٔ 

ھجم  یلع نب علاارلنمح ےتہک ںیہ ہک ھجم وک علااہلل نب رمع ےن امنز ںیم رکنکویں ےس اتلیھک وہا داھکی وت بج افرغ وہا ںیم امنز ےس عنم ایک

ہیلع وملس وک اور اہک ہک ایک رک ےسیج رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن اہک ےسیک رکےت ےھت اہک بج ےتھٹیب ےھت آپ یلص اہلل 

وک راؿ رپ  امنز ںیم وت داینہ یلیھتہ وک داینہ راؿ رپ رےتھک وت بس اویلگنں وک دنب رک ےتیل اور ہملک یک ایلگن ےس ااشرہ رک ےت اور ابںیئ یلیھتہ

 رےتھک اور اہک ہک اس رطح رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     197    حسیث 

ا َج٠ََص اٟ َّ٤٠َ َٓ ٔلَی َج٨ِبٔطٔ َرُج١ْ  َّی إ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوَػل  ٍَ َُّط َس٤ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َ ٍَ َوث ٍٕ َتَزبَّ ىَي رِٔج٠َِيطٔ زَُّج١ُ فٔی أَِربَ

ًَِبُس اهَّللٔ بِ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ََّک َت إ٧ٔ َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ  ًَاَب َذَٟٔک  ِبُس اهَّللٔ  ًَ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ ِّی أَِطَتکٔیَٓ إٔن َٓ  ٩ُ ٤ًََُز 

وہ اھٹیب دعب اچر رتعک ےک اچر زاون  علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےک ولہپ ںیم امنز ڑپیھ اکی صخش ےن وت بج

اھٹیب اور ٹیپل ےئل دوونں اپؤں اےنپ وت بج افرغ وہےئ علااہلل نب رمع امنز ےس بیع اہک اس ابت وک وت اس صخش ےن وجاب دای آپ 

 ویکں ااسی رکےت ںیہ اہک ںیم وت امیبر وہں ،۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     198    حسیث 

ًَلَی ُػُسورٔ ََلةٔ  ٍُ فٔی َسِحَسَتئِن فٔی اٟؼَّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َیزِٔج ًَ َُّط َرأَي  ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ َح َٟطُ ٩ًَِ ا َٖ َذََکَ  ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ َس٣َِيطٔ  َٗ   

ِّی أَِطَتکٔی ١ُ َصَذا ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَن ٌَ ِٓ ٤ََّا أَ ََلةٔ َوإ٧ٔ َِٟيَشِت ُس٨ََّة اٟؼَّ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َذَٟٔک 



 

 

ریغمہ نب میکس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی علااہلل نب رمع وک ہک ےھٹیب ےھت درایمؿ دوونں دجسوں ےک دوونں اپؤں یک اویلگنں 

ےھت وت بج افرغ وہےئ امنز ےس ذرک وہا اس اک سپ اہک علااہلل ےن ہک اس رطح انھٹیب امنز ںیم درتس  رپ اور رھپ دجسہ ںیم ےلچ اجےت

 ںیہن ےہ نکیل ںیم امیبری یک وہج ےس اس رطح اتھٹیب وہں ،۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     199    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز یَتََربَّ  َّطُ ََاَ٪ یََزي  َّطُ أَِخبََرُظ أ٧َ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٠ُِتطُ َوأ٧ََا ٩ًَِ  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ إَٔذا َج٠ََص  ََلة ٍُ فٔی اٟؼَّ

 َٓ  ِّ٩ ي َیِو٣َئٕٔذ َحٔسیُث اٟشِّ ُِٟيِْسَ ُِٟي٤ِىَي َوَتِثىَٔي رِٔج٠ََک ا ٔ أَِ٪ َت٨ِٔؼَب رِٔج٠ََک ا ََلة ٤ََّا ُس٨َُّة اٟؼَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ َو ٠ُِت ٨ََضانٔی  ُ٘ َٓ

ا٢َ إٔ٪َّ رِٔجلَیَّ ََل َتِح٤ََٔلنٔی َ٘ َٓ ١ُ َذَٟٔک  ٌَ ِٔ ََّک َت إ٧ٔ َٓ ُط  َٟ 

 داھکی علااہلل نب رمع وک اچر زاونں ےتھٹیب وہےئ امنز ںیم وت وہ یھب اچر زاون ےھٹیب دیبع اہلل نب علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن

 اور نسمک ےھت اؿ دونں ںیم سپ عنم ایک اؿ وک علااہلل ےن اور اہک ہک تنس امنز ںیم ہی ےہ ہک داےنہ اپؤں اک ڑھکا رکے اور ابںیئ اپؤں وک

 ر زاون ےتھٹیب وہ وجاب دای علااہلل ےن ہک ریمے اپؤں ریما وبھج ااھٹ ںیہن ےتکس ۔اٹل دے اہک علااہلل ےن ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک مت اچ

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     200    حسیث 

ٌٔيٕس أَ٪َّ  ي  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُِٟيِْسَ ُِٟي٤ِىَي َوثَىَي رِٔج٠َُط ا ٨ََؼَب رِٔج٠َُط ا َٓ سٔ  َظضُّ ُِٟح٠ُوَض فٔی اٟتَّ ٕس أََراص٥ُِ ا أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أََرانٔی َصَذا  َٗ َس٣ٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ًَلَی  ٥ِ َیِح٠ِٔص  َٟ ًَلَی َورٔٛٔطٔ اِْلَِيَْسٔ َو ثَىٔي أَ٪َّ أَبَاُظ   ب٩ِٔ َوَج٠ََص  ٤ًََُز َوَحسَّ

َٔک  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ  ََاَ٪ َي

 اور ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اقمس نب دمحم ےن اھکسای ولوگں وک انھٹیب دہشت ںیم وت ڑھکا ایک داےنہ اپؤں وک اور اکھجای ابںیئ اپؤں وک

ھجم وک اس رطح انھٹیب دیبع اہلل ےن اور اہک ہک ریمے ابپ علااہلل نب رمع  ےھٹیب ابںیئ رسنی رپ اور ہن ےھٹیب ابںیئ اپؤں رپ اہک اقمس ےن ہک اتبای

 ایس رطح رکےت ےھت ۔

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



 

 

  

 دہشت اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     201    حسیث 

ِبٔس اٟزَّ  ًَ َس ٩ًَِ  َظضُّ ٥ُِّ٠ ا٨َّٟاَض اٟتَّ ٌَ ٔ ُي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا أب َوصَُو  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ ا َُّط َس٤ٔ ارٔيِّ أ٧َ َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ُٗوُٟوا ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘  َي

٠َِيَک أَیَُّضا ا٨َّٟ  ًَ ََل٦ُ  ٠ََواُت ِهَّلِل اٟشَّ َباُت اٟؼَّ يِّ اُت ِهَّلِل اٟزَّاَٛٔياُت ِهَّلِل اٟلَّ ٔحيَّ ًَلَی اٟتَّ ٠ًََِي٨َا َو ََل٦ُ  ٔييُّ َوَرِح٤َُة اهَّللٔ َوبََزََاتُطُ اٟشَّ

ًَِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ  ّسا  َط إَٔلَّ اهَّللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ أٟٔحيَن أَِطَضُس أَِ٪ ََل إ ٔ اهَّللٔ اٟؼَّ  ًَٔباز

ےت ےھت ولوگں وک دہشت ےتہک ےھت وہک اتایحتت ہلل ازلاایکت علاارلنمح نب علاااقلری ےن انس رمع نب اطخب ےس اور وہ ربنم رپ ےھت اھکس

 ی ا ت اولصلت لللہ اخل۔
 لللہ الطب

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     202    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠ََواُت ِهَّلِل اٟزَّاَٛٔياُت ِهَّلِل ا٩ًَِٟ ٧َآ اُت ِهَّلِل اٟؼَّ ٔحيَّ و٢ُ َِٔش٥ٔ اهَّللٔ اٟتَّ ُ٘ َي َٓ ُس  ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ  ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یََتَظضَّ ََل٦ُ  شَّ

أٟٔحيَن َطضِٔسُت أَِ٪  ٔ اهَّللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِي٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َوَرِح٤َُة اهَّللٔ َوبََزََاتُطُ اٟشَّ َط إَٔلَّ اهَّللُ َطضِٔسُت أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ََل إ

َٓإَٔذا َج٠ََص فٔی آَّٔخٔ  ُط  َٟ َسُظ ب٤َٔا بََسا  َضي َتَظضُّ َٗ ََٟيئِن َویَِسًُو إَٔذا  َتئِن اِْلُو ٌَ ِٛ و٢ُ صََذا فٔی اٟزَّ ُ٘ ا إَٔلَّ َي ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ َس  َػََلتٔطٔ َتَظضَّ

 ٦ُ سِّ َ٘ َّطُ ُي ًَلَی ا٨َّٟئ أ٧َ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َٗ َسُظ َوأََراَز أَِ٪ يَُش٥َِّ٠  َضي َتَظضُّ َٗ إَٔذا  َٓ َٟطُ  َس ث٥َُّ یَِسًُو ب٤َٔا بََسا  َظضُّ يِّ َوَرِح٤َُة اهَّللٔ َوبََزََاتُطُ اٟتَّ

٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ  ٠َِي٥ُِٜ  ًَ ََل٦ُ  أٟٔحيَن اٟشَّ ٔ اهَّللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠ًََِي٨َا َو ََل٦ُ  ٔ  اٟشَّ ٩ًَِ َيَشارٔظ ٠ًََِيطٔ أََحْس   ٥َ إِٔ٪ َس٠َّ َٓ ًَلَی اِْل٣َٔا٦ٔ  ث٥َُّ یَزُزُّ 

٠َِيطٔ  ًَ  َرزَّ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع دہشت ڑپےتھ ےھت اس رطح مسب اہلل اتایحتت لللہ ےتہک ےھت ہی یلہپ دو روتعکں ےک دعب امےتگن ےھت 

اریخ دعقہ رکےت اور ایس رطح ڑپےتھ رگم ےلہپ دہشت ڑپےتھ رھپ داع امےتگن وج اچےتہ اور دعب دہشت  دعب دہشت ےک وج ھچک یج اچاتہ  اھ رھپ بج



 

 

 اہلل ورباکہت االسلؾ انیلع ویلع ابعد ااصلنیحل االسلؾ مکیلع داینہ رطػ ےتہک

 

مة
ح
 رھپ ےک بج السؾ ریھپےن ےتگل وت ےتہک االسلؾ یلع اینبل ور

 وکیئ ابںیئ رطػ واال اؿ وک السؾ رکات وت اس وک یھب وجاب دےتی ۔اامؾ ےک السؾ اک وجاب دےتی رھپ ارگ 

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     203    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ََواُت اٟزَّاَٛٔياُت ِهَّلِل  ٩ًَِ  َباُت اٟؼَّ يِّ ٔحيَّاُت اٟلَّ َسِت اٟتَّ و٢ُ إَٔذا َتَظضَّ ُ٘ ٥َ ََا٧َِت َت َوَس٠َّ

ًَِبُس اهَّللٔ َوَرُسوُُٟط اٟشَّ  ّسا  َٟطُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ یَک  ََٟط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ٔ ٠ًََِيَک أَیُّضَ أَِطَضُس أَِ٪ ََل إ ا ا٨َّٟٔييُّ َوَرِح٤َُة اهَّللٔ ََل٦ُ 

٠َِي٥ُِٜ  ًَ ََل٦ُ  أٟٔحيَن اٟشَّ ٔ اهَّللٔ اٟؼَّ ًَلَی ًَٔباز ٠َِي٨َا َو ًَ ََل٦ُ   َوبََزََاتُُط اٟشَّ

 ی ا ت اولصلت ازلایکت۔
 رضحت یب یب اعہشئ دصہقی ےس رواتی ےہ ہک ںیتہک دہشت ںیم اتایحتت الطب

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 دہشت اک ایبؿ

     204    حسیث 

ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ فٔی اٟ ٩ًَِ َرُج١ٕ َزَخ١َ ٣َ ا ٣َِولَی اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌّ ٔ َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب َو٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  طُ اِْل٣َٔا٦ُ َحسَّ َ٘ ِس َسَب َٗ ََلةٔ َو ؼَّ

 ٌَ ِس ٣َ اََل َٟٔيَتَظضَّ َ٘ َٓ َٟطُ ؤِتّزا  َٔک  ٍٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ذَٟ َتئِن َواِْلَِربَ ٌَ ِٛ طُ فٔی اٟزَّ ٌَ ُس ٣َ ٕة أَیََتَظضَّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٣َأٟک َوصَُو اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َابَٔز َٗ  ُط 

کی وہا بج اکی رتعک وہ یکچ اامؾ امکل ےن انب اہشب زرہی اور انعف ومیل انب رمع ےس وپاھچ ہک اکی صخش اامؾ ےک اسھت آرک رش

یھت اب وہ اامؾ ےک اسھت دہشت ڑپےھ دعقہ اویل اور دعقہ اریخ ںیم ای ہن ڑپےھ ویکہکن اس یک وت اکی رتعک وہیئ دعقہ اویل ںیم اور نیت 

زندکی یہی مکح رںیتعک وہںیئ دعقہ اریخہ ںیم وت وجاب دای دوونں ےن ہک اہں دہشت ڑپےھ اامؾ ےک اسھت اامؾ امکل ےن اہک ہک امہرے 

 ےہ ۔

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

  

 وج صخش رس ااھٹےئ اامؾ ےک رتشیپ روکع ای دجسہ ںیم اس اک ایبؿ



 

 

 اتکب اولصلة :   ابب

 وج صخش رس ااھٹےئ اامؾ ےک رتشیپ روکع ای دجسہ ںیم اس اک ایبؿ

     205    حسیث 

٤ََّا ٧َأػَيُتطُ بَٔئس َط  إ٧ٔ َٓ ِب١َ اِْل٣َٔا٦ٔ  َٗ ُط  ـُ ٔٔ ٍُ َرأَِسُط َوَیِد َٓ َّٟٔذي َیزِ ا٢َ ا َٗ َّطُ   ِيَلا٪ٕ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ

 اوبرہریہ ےن اہک ہک وج صخش رس ااھٹات ےہ ای اکھجات ےہ اامؾ ےک رتشیپ وت اس اک ام اھ اطیشؿ ےک اہھت ںیم ےہ ۔

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

  

 سج صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ دای اس اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 سج صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ دای اس اک ایبؿ

     206    حسیث 

ِت اٟ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزةَ  ُْصَ َٗ َِٟيَسی٩ِٔ أَ َٟطُ ذُو ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩َ٣ٔ اث٨ََِتئِن  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِنَْصَ ًَ َّی اهَّللُ  ََلةُ أ٦َِ َنٔشيَت أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ؼَّ

 َ٘ َٓ َِٟيَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا ٥َ أََػَس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّی اهَّللُ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َن

ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ  ََٓشَحَس ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ ََّر  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َیئِن ث٥َُّ َس٠َّ َتئِن أَُِّخَ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  ٥َ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َشَحَس ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ َٓ ََّر  ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ  َر

ٍَ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر  َٓ 

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن السؾ ریھپ دای دو رںیتعک ڑپھ رک وت اہک ذوادیلنی ےن ایک امنز ٹھگ آ ی ای

آپ یلص اہلل ہیلع وملس وھبؽ  ےئ۔ روسؽ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ولوگں ےس ایک چس اتہک ےہ ذوادیلنی، اہک ولوگں ےن اہں چس 

 ےہ سپ ڑھکے وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور ڑپںیھ دو رںیتعک رھپ السؾ ریھپ رک ریبکت یہک اور دجسہ ایک لثم دجسوں ےک اتہک

 ای ھچک ڑبا رھپ رسا ااھٹای اور ریبکت یہک اور دجسہ ایک لثم دجسوں ےک ای ھچک ڑبا رھپ رس ااھٹای ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 سج صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ دای اس اک ایبؿ

     207    حسیث 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩َ٣ٔ اث٨ََِتئِن  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِنَْصَ ًَ َّى اهَّللُ  ََلةُ أ٦َِ َنٔشيَت  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِت اٟؼَّ ُْصَ َٗ َِٟيَسی٩ِٔ أَ َٟطُ ذُو ا

 ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َن َ٘ َٓ َِٟيَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا ٥َ أََػَس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّى اهَّللُ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  

 ِٛ َّى َر ََٓؼل  ٥َ َشَحَس ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٓ ََّر  ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ ٔ أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر ََٓشَحَس ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ ََّر  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  َیئِن ث٥َُّ َس٠َّ َتئِن أَُِّخَ ٌَ  ٔ ٣ِٔث١َ ُسُحوزٔظ

 ٍَ َٓ  أَِو أَكَِو٢َ ث٥َُّ َر

دای دو رںیتعک ڑپھ رک سپ ڑھکا وہا اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رصع یک وت السؾ ریھپ 

 ابت ذوادیلنی اور اہک ایک امنز مک وہآ ی ای وھبؽ  ےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اے اہلل ےک روسؽ اہلل رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وکیئ

اہک اہں سپ اےھٹ روسؽ اہلل یلص اہلل  ںیہن وہیئ وتمہج وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں رپ اور اہک ایک ذوادیلنی چس اتہک ےہ ولوگں ےن

 ہیلع وملس اور امتؾ ایک سج دقر امنز ابیق یھت رھپ دو دجسے ےئک دعب السؾ ےک اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےھٹیب ےھت ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

  صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ دای اس اک ایبؿسج

     208    حسیث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َ٪ ب٩ِٔ أَِٔی َحِث٤ََة  َتئِن ٩ِ٣ٔ إِٔحَسي َػََلتَِی ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ُس٠َِىَ ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ  َر

ََلةُ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ا٨ََّٟضارٔ ِت اٟؼَّ ُْصَ َٗ َٟئِن أَ ٤َا ُط ذُو اٟظِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٩َ٣ٔ اث٨ََِتئِن  ََٓش٠َّ ِْصٔ  ٌَ ِٟ ٔ أَِو ا ِضز َُٟط  اٟوُّ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٦َِ َنٔشيَت 

ا٢َ ذُو اٟ َ٘ َٓ ََلةُ َو٣َا َنٔشيُت  ِت اٟؼَّ ُْصَ َٗ ٥َ ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٔک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُف ذَٟ ٌِ ََ ِس ََاَ٪  َٗ َٟئِن  ٤َا ظِّ

 ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ َِٟيَسی٩ِٔ  َٚ ذُو ا ا٢َ أََػَس َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِٗ َ أ أََت٥َّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٓ َٓ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ََلةٔ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ َػل ٥َ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  َس٠َّ

وت  ایب رکب نب امیلسؿ ےس رواتی ےہ ہک اچنہپ ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دو رںیتعک ڑپںیھ رہظ ای رصع یک رھپ السؾ ریھپ دای

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ای آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہک ذوامشلنیل اور وہ اکی صخش  اھ ینب زرہہ نب الکب ےس ہک امنز مک وہآ ی ای روسؽ 

وملس سپ  وھبؽ  ےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہن امنز مک وہیئ ہن ںیم وھبال ذواامشلنیل ےن اہک ھچک وت وہا ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ولوگں ےن اہک اہں وت امتؾ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  وتمہج وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں رپ اور اہک ایک ذوادیلنی چس اتہک ےہ

 ےن ابیق امنز وک رھپ السؾ ریھپا ۔

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

  



 

 

 اتکب اولصلة :   ابب

 ایبؿ سج صخش ےن دو رںیتعک ڑپھ رک وھبےل ےس السؾ ریھپ دای اس اک

     209    حسیث 

 َٝ ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣ِٔث١َ َذٟ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َُِٟشئَّب َو ٌٔئس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس

 دیعس نب بیسم اور ایب ک ہم نب علاارلنمح ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رموی ےہ ۔

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

  

 بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

     210    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّی أَثَََلثّا أ٦َِ ٩ًَِ  ٥ِ َػل َٛ ٥ِ٠َ یَِسرٔ  َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ ا٢َ إَٔذا َطکَّ أََحُس َٗ  ٥َ

 ًٔ َّٟ ُة ا ٌَ ِٛ إِٔ٪ ََا٧َِت اٟزَّ َٓ ِش٠ٔي٥ٔ  ِب١َ اٟتَّ َٗ َِٟيِشُحِس َسِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٟص  ّة َو ٌَ ِٛ ِّی َر ٠ُِيَؼل َٓ ا  ٌّ ََ َضا أَِر ٌَ َٔ َّی َخا٣َٔشّة َط ي َػل

ِيَلا٪ٔ بَٔضاَتئِن  ِحَسَتأ٪ َتزُِٔي٥ْ ٠ٟٔظَّ اٟشَّ َٓ ّة  ٌَ ِحَسَتئِن َوإِٔ٪ ََا٧َِت َرأَ  اٟشَّ

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج کش وہ مت ںیم ےس یسک وک امنز ںیم وت ہن اید رےہ اس ہک 

ڑپھ ےل اور دو دجسے رکے لبق السؾ ےک رھپ ارگ ہی رتعک وج اس ےن نیت رںیتعک ڑپیھ ںیہ ای اچر وت اچےئہ ہک اکی رتعک اور 

ڑپیھ ےہ درتقیقح اپوچنںی وہیگ وت اؿ دجسوں ےس لم رک اکی دواگہن وہ اجےئ اگ ارگ وچیھت وہیگ وت اؿ دجسوں ےس ذتل وہیگ 

 اطیشؿ وک۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

     211    حسیث 

٠َِيتَ  َٓ ٥ِ فٔی َػََلتٔطٔ  ُٛ و٢ُ إَٔذا َطکَّ أََحُس ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  ًَ َّٟٔذي یَُو٩ُّ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َُّط ٧َٔسَي ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ  َورَّ ا أ٧َ



 

 

ٔ َوصَُو َجأْٟص  ِضو َِٟيِشُحِس َسِحَستَِی اٟشَّ ٠ُِيَؼ٠ِّطٔ ث٥َُّ  َٓ 

اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک بج کش رکے وکیئ مت ںیم اینپ امنز اک وت وسےچ وج وھبؽ ایگ ےہ رھپ 

 رک رک ےل ۔ ڑپھ ےل اس وک اور دو دجسے وہس ےک ھٹیب

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

     212    حسیث 

ِبَس ا ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ََل ٩ًَِ  َٓ َّٟٔذي َيُظکُّ فٔی َػََلتٔطٔ  ٩ًَِ ا َب اِْلَِحَبارٔ  ٌِ َٛ أؾ َو ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا هَّللٔ ب٩َِ 

َِٟيِشُحِس َسِحَسَتئِن َوصُ  ي ث٥َُّ  ّة أَُِّخَ ٌَ ِٛ ا٢َ ُٟٔيَؼ١ِّ َر َٗ َٓکََٔلص٤َُا  ا  ٌّ ََ َّی أَثَََلثّا أ٦َِ أَِر ٥ِ َػل َٛ  َو َجأْٟص یَِسرٔي 

ےہ ہک وپاھچ ںیم ےن علااہلل نب رمعو نب ااعلص اور بعک اةحر ےس اس صخش ےک ابرے ںیم وج کش رکے اطعء نب اسیر ےس رواتی 

اینپ امنز ںیم وت ہن اید رےہ اس وک ہک نیت رںیتعک ڑپیھ ںیہ ای اچر سپ وجاب دای دوونں ےن ہک اکی رتعک اور ڑپھ رک دو دجسے وہس 

 ےک رک ےل ےھٹیب ےھٹیب ۔

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 بج یلصم وک کش وہ اجےئ وت اینپ اید رپ امنز امتؾ رک ےن اک ایبؿ

     213    حسیث 

٩ًَِ ا٨ِِّٟشَيأ٪ فٔی اٟؼَّ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ُسئ١َٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّطُ ٧َٔسَي ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ ٩ًَِ ٧َآ َّٟٔذي َیُو٩ُّ أ٧َ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ َٟٔيَتَورَّ أََحُس َٗ ََلةٔ 

٠ُِيَؼ٠ِّطٔ  َٓ 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےس وساؽ وہا امنز ںیم وھبؽ اجےن اک وت اہک وسچ ےل وج وھبؽ ایگ ےہ رھپ ڑپھ ےل اس وک ۔

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

  

 وج صخش امنز ڑپھ رک ای دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکا وہ اجےئ ااکس ایبؿ

 اتکب اولصلة :   ابب

 وج صخش امنز ڑپھ رک ای دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکا وہ اجےئ ااکس ایبؿ



 

 

     214    حسیث 

ا٢َ  َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ اب٩ِٔ بَُحِي٨ََة أ٧َ ًَ ا٦َ ا٨َّٟاُض  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َیِح٠ِٔص  َٓ ا٦َ  َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّی  َػل

ِش٠ٔي٥ٔ  ِب١َ اٟتَّ َٗ ََّر ث٥َُّ َسَحَس َسِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٟص  ب َٛ َضي َػََلَتُط َو٧ََوز٧َِا َتِش٠ٔي٤َُط  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ  ٥َ ث٥َُّ َس٠َّ ٣َ

علا اہلل نب ہنیحب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دو رںیتعک ڑپاھ رک اھٹ ڑھکے وہےئ اور ہن ےھٹیب بت ولگ یھب آپ 

یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت اھٹ ڑھکے وہےئ سپ بج امتؾ ایک امنز وک اور ااظتنر ایک مہ ےن السؾ اک ریبکت یہک اور آپ یلص اہلل ہیلع 

  دو دجسے ےئک ےھٹیب ےھٹیب لبق السؾ ےک رھپ السؾ ریھپا ۔وملس ےن

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

  

 اتکب اولصلة :   ابب

 وج صخش امنز ڑپھ رک ای دو رںیتعک ڑپھ رک ڑھکا وہ اجےئ ااکس ایبؿ

     215    حسیث 

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِ ا٦َ فٔی اث َ٘ َٓ ِضَز  ٥َ اٟوُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّى  ا٢َ َػل َٗ َُّط  ٥ِ یَِح٠ِٔص ٓٔيض٤َٔا هَّللٔ اب٩ِٔ بَُحِي٨ََة أ٧َ َٟ ٨ََتئِن َو

 َٝ ٔ َس َذٟ ٌِ ََ  ٥َ َضي َػََلَتُط َسَحَس َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َس٠َّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ 

اتی ےہ ہک امنز ڑپاھیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہظ یک رھپ ڑھکے وہ ےئ دو رںیتعک ڑپھ رک اور ہن علا اہلل نب ہنیحب ےس رو

 ےھٹیب وت بج وپرا رک ےکچ امنز وک دو دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا دعب اس ےک ۔

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

  

 امنز ںیم اس زیچ یک رطػ دےنھکی اک ایبؿ وج اغلف رک دے امنز ےس

 اتکب اولصلة :   ابب

 امنز ںیم اس زیچ یک رطػ دےنھکی اک ایبؿ وج اغلف رک دے امنز ےس

     216    حسیث 

ًَائَٔظ  طٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ََة ب٩ِٔ أَِٔی  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  َِٟت أَصَِسي أَبُو َحسَّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل

ََٓظضَٔس ٓٔيَضا   ٥ْ٠َ ًَ ََٟضا  ّة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ٔيَؼّة َطا٣ٔيَّ ًَ َّی اهَّللُ  َة َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٔ ا٢َ َجِض٥ٔ ب٩ُِ حَُذِي َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ََلَة  اٟؼَّ

ِٟدَ  ٔ ا ي َصٔذظ ت٨ُٔىٔيُرزِّ ِٔ َٓکَاَز َي ََلةٔ  ٤٠ًَََٔضا فٔی اٟؼَّ ٔلَی  ِّی ٧ََوزُِت إ إٔن َٓ ٔلَی أِٔی َجِض٥ٕ   ٤ٔيَؼَة إ



 

 

 رماجہن ےس رواتی ےہ ہک اعہشئ ےن رفامای ہک اوب  مہ نب ذحہفی ےن ہفحت یجیھب اکی اچدر اشؾ یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک واےطس

 اہلل ہیلع وملس اس وک اوڑھ رک رھپ بج افرغ وہےئ امنز ےس رفامای ہک ریھپ دے ہی اچدر سج ںیم شقن ےھت وت امنز وک آےئ آپ یلص

 اوب مہ وک ویکہکن ںیم ےن داھکی اس ےک لیب وبوٹں وک امنز ںیم سپ رقبی  اھ ہک اغلف وہ اجؤں ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٟبَٔص َخ٤ٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ثَىٔي ٣َأٟک  ٥ْ٠َ ث٥َُّ أَ َحسَّ ًَ ََٟضا  ًَِلاَصا أَبَا يَؼّة 

 َ٠ًَ ٔلَی  ِّی ٧ََوزُِت إ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٥َٟٔ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ّة  ٔ َجِض٥ٕ َوأََخَذ ٩ِ٣ٔ أَِٔی َجِض٥ٕ أ٧َِبَٔحا٧ٔيَّ ََلة  ٤َٔضا فٔی اٟؼَّ

 رھپ وہ اچدر اوب  مہ وک دے دی رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی اچدر اشؾ یک ینب وہیئ یشقن یجیھب

ر یک اور اکی اچدر ومیٹ اسدی ےل یل وت اوب  مہ ےن اہک ویکں ااسی ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس؟ رفامای ںیم ےن امنز ںیم اس وک شقن واگن

 رطػ داھکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َل  َٓ ِّی فٔی َحائٔٔلطٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔيَّ ََاَ٪ ُيَؼل  ٩ًَِ ثَىٔي ٣َأٟک  َٙ یَ َحسَّ ٔٔ َل َٓ تََرزَّزُ َی٠َِت٤ُٔص اَر زُبِٔسيٌّ 

 ٥ِ َٛ إَٔذا صَُو ََل یَِسرٔي  َٓ ٔلَی َػََلتٔطٔ  ٍَ إ ًَّة ث٥َُّ َرَج ُظ َسا َََْصَ ُط  ٌُ ٔ ١َ یُتِب ٌَ َح َٓ ًَِحَبطُ َذَٟٔک  َ أ َٓ ّجا  ِس أََػابَِتىٔي فٔی  ٣َِْخَ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی  َػل

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َحاَئ إ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ ٣َالٔی َصَذا ٓٔت٨َِْة  َٗ ٔٔت٨َِةٔ َو ِٟ َّٟٔذي أََػابَُط فٔی َحائٔٔلطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ ا ََٓذََکَ   ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

طُ َحِيُث ٔطئَِت  ٌِ ـَ َٓ ْة ِهَّلِل  َٗ  اهَّللٔ صَُو َػَس

 راہ ےنلکن یک ویکہکن علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اوب ہحلط ااصنری امنز ڑپھ رےہ ےھت ابغ ںیم وت اکی ڑچای اڑی اور ڈوھڈنے یگل

ےنپ ابغ اس دقر اجنگؿ  اھ اور ڑیپ آسپ ںیم ےلم وہےئ ےھت ہک ڑچای وک ہگج ےنلکن یک ہن یتلم یھت سپ دنسپ آای اؿ وک ہی ارم اور وخش وہےئ ا

ںیھ بت اہک ےھجم آزامای ابغ اک ہی احؽ دھکی رک وت اکی ڑھگی کت اس رطػ دےتھکی رےہ رھپ ایخؽ آای امنز اک وس وھبؽ ایگ ہک ینتک رںیتعک ڑپ



 

 

اہلل  اہلل لج الجہل ےن اس امؽ ےس وت آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور ایبؿ ایک وج ھچک ابغ ںیم ہصق وہا  اھ اور اہک ای روسؽ

 یلص اہلل ہیلع وملس ہی ابغ دصہق ےہ واےطس اہلل ےک اور فرػ رکںی اس وک اہجں آپ یلص اہلل ہیلع وملس اچںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ َر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٕ ٩ِ٣ٔ أَِوزٔیَةٔ َحسَّ ِّٕ َواز ُ٘ ِٟ َُٟط بٔا ِّی فٔی َحائٕٔم  ُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ََاَ٪ ُيَؼل

ًَِحَبُط  َ أ َٓ ِيَضا  َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ْة بَٔث٤َزَٔصا  َٗ نَٔی ٣َُلوَّ َٓ ٠َِِّٟت  ِس ذُ َٗ ٔ َوا٨َِّٟد١ُ  ٤َز ٤َِٟٔسی٨َٔة فٔی َز٣َأ٪ اٟثَّ َ ا ٔل ٍَ إ ی ٣َا َرأَي ٩ِ٣ٔ ث٤ََزَٔصا ث٥َُّ َرَج

 ًَ َحاَئ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٓ ِس أََػابَِتىٔي فٔی ٣َالٔی َصَذا ٓٔت٨َِْة  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی  ٥ِ َػل َٛ إَٔذا صَُو ََل یَِسرٔي  َٓ ْة َػََلتٔطٔ  َٔ اَ٪ َوصَُو یَِو٣َئٕٔذ َخ٠ٔي َّٔ

ًَُط ًُِث٤َا َبا َٓ  ٔ َِٟديِر ٠ِطُ فٔی ُسب١ُٔ ا ٌَ اِج َٓ ْة  َٗ ا٢َ صَُو َػَس َٗ ُط َذَٟٔک َو َٟ ٤َِٟا٢ُ ََٓذََکَ  َٔک ا َ ذَٟ ُشمِّ َٓ ا  ّٔ ِٟ اَ٪ بَٔد٤ِٔشيَن أَ َّٔ ًَ ُ٪ ب٩ُِ 

َِٟد٤ِٔشيَن   ا

علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ااصنر ںیم ےس امنز ڑپھ راہ  اھ اےنپ ابغ ںیم اور وہ ابغ فق ںیم  اھ وج انؾ ےہ اکی 

ر کپ رک کٹل ریہ یھت وگای ولھپں ےک وطؼ اشوکں ےک ولگں ںیم وادی اک وج دمہنی یک وادویں ںیم ےس ےہ اےسی وممس ںیم ہک وجھک

ڑپے ےھت وت اس ےن امنز ںیم اس رطػ داھکی اور اہنتی دنسپ ایک ولھپں وک رھپ بج ایخؽ ایک امنز اک وت وھبؽ ایگ ینتک رںیتعک ڑپںیھ وت 

اور وہ اؿ دونں قو ہف ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل  اہک ہک ےھجم اس امؽ ںیم آزامشئ وہیئ اہلل لج الجہل یک سپ آای رضحت امثعؿ ےک اپس

ہیلع وملس ےک اور ایبؿ ایک اؿ ےس ہی ہصق رھپ اہک ہک وہ دصہق ےہ وت فرػ رکو اس وک کین راوہں ںیم سپ اچیب اس وک رضحت امثعؿ ےن 

 اچپس زہار اک اور اس امؽ اک انؾ وہ ایگ اچپس زہارہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اتکب اوہسل :   ابب
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 ٥ِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَس َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َّي ََل ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َحً ٠َََٓبَص  ِيَلاُ٪  ِّی َجائَطُ اٟظَّ ا٦َ ُيَؼل َٗ إَٔذا 

٠َِيِشُحِس َسِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٟص  َٓ  ٥ِ ُٛ َٔک أََحُس إَٔذا َوَجَس ذَٟ َٓ َّی  ٥ِ َػل َٛ  یَِسرَٔي 

ا وہات ےہ امنز وک وت آات ےہ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ےب کش مت ںیم ےس بج وکیئ ڑھک

اطیشؿ اس ےک اپس رھپ الھب داتی ےہ اس وک اہیں کت ہک اس وک اید ںیہن راتہ ہک ینتک رںیتعک ڑپںیھ وت بج مت ںیم ےس یسک وک ااسی 

 اافتؼ وہ وت وہ دجسے رکے ےھٹیب ےھٹیب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ُ ِّی َْل٧ََِسي أَِو أ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ي ْٔلَُس٩َّ َحسَّ  ٧َسَّ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم وھباتل وہں ای الھبای اجات وہں اتہک اینپ اتم ےک ےئل اکی راہ دیپا رکوں اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رفامای روس

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ َيَُِٜرُ َذٟ َٓ ِّی أَص٥ُٔ فٔی َػََلتٔی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ طُ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ا َِ َُّط ب٠ََ ٕس ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلَیَّ   َٝ

و٢ُ  ُ٘ َٖ َوأ٧ََِت َت َّي َت٨َِْصٔ َٝ َحً ٨ِ ًَ ٩َِٟ یَِذَصَب  َّطُ  إ٧ٔ َٓ  َٝ ٔ  ٣َا أَِت٤ِ٤َُت َػََلتٔی ا٣ِٔف فٔی َػََلت

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اکی صخش ےن اقمس نب دمحم نب اوبرکب دصقی ےس وپاھچ ہک ےھجم امنز ںیم ومہ وہات ےہ اور تہب ومہ وہات ےہ وت اقمس

ز ےس افرغ ہن وہ ےن اہک ہک وت امنز اینپ ڑپےھ اج اور ومہ یک رطػ تم ایخؽ رک اس ےئل ہک ےھجت ومہ یھبک ہن وھچڑے اگ بج کت وت امن

 اور دؽ ںیم ہی ایخؽ رےہ ہک ںیم ےن وپری امنز ڑپیھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ةٔ ُُِش١َ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ اَُِتَش١َ یَِو٦َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ًَةٔ اِْلُولَی ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َِٟح٨َابَةٔ ث٥َُّ َراَح فٔی اٟشَّ ا

 َ٤َّ َٜأ٧َ َٓ ا٧َٔئة  ًَةٔ اٟثَّ ا َب بََس٧َّة َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ ٤ََّا َْقَّ َٜأ٧َ ِبّظا َٓ َٛ َب  ٤ََّا َْقَّ َٜأ٧َ َٓ أَٟثٔة  ٔة اٟثَّ ًَ ا ّة َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ َََقَ َب  ا َْقَّ

 َٜ َٓ َِٟدا٣َٔشةٔ  ًَةٔ ا ا َب َزَجاَجّة َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ ٤ََّا َْقَّ َٜأ٧َ َٓ ةٔ  ٌَ ًَةٔ اٟزَّأَ ا َ٪ َو٩ِ٣َ َراَح فٔی اٟشَّ َد أَِْقَ َٓإَٔذا ََّخَ ّة  ـَ َب بَِي ٤ََّا َْقَّ  أ٧َ

َِکَ  وَ٪ اٟذِّ ٌُ َُٜة َيِشَت٤ٔ ٔ ٤َََِٟلئ ِت ا  اِْل٣َٔا٦ُ َحَْضَ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش لسغ رکے ہعمج ےک دؿ امدنن لسغ انجتب ےک رھپ اجےئ 

 وت وگای اس ےن دصہق دای اکی لیب ای دجسم وک یلہپ استع ںیم وت وگای اس ےن دصہق دای اکی اوٹن اور وج اجےئ دورسی استع ںیم

اگےئ اور وج اجےئ رسیتی استع وت وگای اس ےن دصہق دای اکی ڈنیماھ گنیس دار اور وچیھت استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن دصہق 

آےت ںیہ ہبطخ  دای اکی رمغ اور وج اپوچنںی استع ںیم اجےئ وت دصہق دای اس ےن اکی اڈنا رھپ سج وتق اامؾ اتلکن ےہ ہبطخ وک رفےتش

 ےننس وک ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ اک ایبؿ

     224    حسیث 

ًَلَی ةٔ َوأجْب  ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ ُُِش١ُ َیِو٦ٔ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي َِٟح٨َابَةٔ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ِش١ٔ ا ُِ َٛ  ١َُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠ 

 اوبرہریہ ےتہک ےھت ہعمج ےک روز لسغ رکان وابج ےہ رہ ابغل رپ لثم لسغ انجتب ےک ۔

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

  



 

 

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ اک ایبؿ

     225    حسیث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ًَِبسٔ اهَّللٔ أ٧َ ٔة َو٤ًَُزُ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٤َِِٟشحَٔس یَِو٦َ ا ا

ا٢َ یَا أ٣َٔ  َ٘ َٓ ًَٕة َصٔذظٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ أَیَُّة َسا َ٘ َٓ أب َیِدُلُب  َِٟدلَّ ٤َا زِٔزُت ب٩ُِ ا َٓ ُت ا٨َِّٟساَئ  ٌِ ََٓش٤ٔ  ٔٚ و ٠َِبُت ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َ٘ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن اِن يَر ا

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِس  َٗ ا َو ـّ ُِٟوُؿوَئ أَِي ا٢َ ٤ًَُزُ َوا َ٘ َٓ أُِت  ِش١ٔ ًَلَی أَِ٪ َتَوؿَّ ُِ ِٟ  ٥ََّ٠ ََاَ٪ َیأ٣ُِزُ بٔا

رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک اکی صخش آےئ ااحصب ںیم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دجسم ںیم ہعمج ےک  اسمل نب علااہلل ےس

دؿ اور رضحت رمع ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت وت وبےل رضحت رمع ایک وتق ےہ ہی آےن اک وجاب دای اس صخش ےن ہک ںیم ولاٹ ابزار ےس وت انس 

وت اہک رضحت رمع ےن ہی دورسا وصقر ےہ مت ےن فرػ ووض ایک احالہکن مت وک ولعمؾ ےہ ہک روسؽ ںیم ےن اذاؿ وک سپ ووض ایک اور الچ آای 

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مکح رکےت ےھت لسغ اک ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

  ایبؿہعمج ےک دؿ لسغ اک

     226    حسیث 

ٔة َواجٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ُُِش١ُ یَِو٦ٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا ًَلَی ١َُِّ ٣ُِحَت٥ٕٔ٠ ٩ًَِ أَِٔی َس  ْب 

 بج ےہ رہ صخش ابغل رپ ۔اوب دیعسدخری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای لسغ ہعمج اک وا

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ لسغ اک ایبؿ

     227    حسیث 

َّى ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  َتٔش١ِ  و َحسَّ ِِ ٠َِي َٓ َة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ إَٔذا َجاَء أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

 علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش آےئ ہعمج وک وت لسغ رک ےک آےئ ای وج صخش امنز ہعمج

 اک ارادہ رکے وت لسغ رک ےل ۔

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

  



 

 

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

     228    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ِس ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٠َُِٗت َٟٔؼاحٔبَٔک أَِنٔؼِت َواِْل٣َٔا٦ُ َیِدُلُب یَِو٦َ ا ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ َّ٠

ِوَت  َِ َٟ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج وتق اامؾ ہبطخ ڑپاتھ ےہ ارگ وت اےنپ اپس واےل ےس ےہک پچ 

 رہ وت وت ےن یھب اکی وغل رحتک یک ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

     229    حسیث 

َُّض٥ِ ََا٧ُوا فٔی َز  َُّط أَِخبََرُظ أ٧َ هٔيِّ أ٧َ ُِٟقَ ٠ََبَة ب٩ِٔ أَِٔی ٣َأٟٕک ا ٌِ َد ٤ًَُزُ ٩ًَِ َث َّي یَِْخُ ٔة َحً ٌَ ُِٟح٤ُ وَ٪ یَِو٦َ ا أب ُيَؼ٠ُّ َِٟدلَّ ٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا

 َٜ إَٔذا َس َٓ ُث  ٠ََبُة َج٠َِش٨َا ٧ََتَحسَّ ٌِ ا٢َ َث َٗ ٧ُوَ٪  ٤َُِٟؤذِّ ٔ َوأَذََّ٪ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َد ٤ًَُزُ َوَج٠ََص  إَٔذا ََّخَ ا٦َ ٤ًَُزُ َیِدُلُب َٓ َٗ ٧ُوَ٪ َو ٤َُِٟؤذِّ َت ا

ِٟ أَنِ  ٍُ ا َل ِ٘ ٣ُُط َي ََلَة َولََکَ ٍُ اٟؼَّ َل ِ٘ وُد اِْل٣َٔا٦ٔ َي ُْخُ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٥ِ٠َ یََتک٥َِّ٠َ ٨٣َّٔا أََحْس  َٓ  کَََل٦َ َؼت٨َِا 

ے رمع 

 

کلی

 

ن
ہبلعث نب ایب امکل رقیظ ےس رواتی ےہ ہک ولگ امنز ڑپاھ رکےت ےھت ہعمج ےک دؿ اہیں کت ہک ںیلکن رمع نب اطخب رھپ بج 

ےھٹیب وہےئ ابںیت ایک رکےت بج ومذؿ پچ وہ رےتہ اور رمع ڑھکے وہ رک ہبطخ ڑپےتھ وت وکیئ ابت ہن رکات اہک انب اہشب ےن بج اور 

 اامؾ ےلک ےبطخ ےک ےئل وت امنز وموقػ رکان اچےئہ اور بج ہبطخ رشوع رکے وت ابت وموقػ رکان اچےئہ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

     230    حسیث 



 

 

َٔک إَٔذا َخَل  َُ ذَٟ ١َّ ٣َا یََس َٗ و٢ُ فٔی ُخِلبَتٔطٔ  ُ٘ اَ٪ ََاَ٪ َي َّٔ ًَ ٕ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ًَا٣ٔز ا٦َ ا٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِٔی  َٗ ِْل٣َٔا٦ُ َیِدُلُب یَِو٦َ َب إَٔذا 

ا َِٟحىِّ ٣ِٔث١َ ٣َا ٨ِ٤ُ٠ِٟٔٔؼٔت اٟشَّ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذي ََل َيِش٤َ إٔ٪َّ ٨ِ٤ُ٠ِٟٔٔؼٔت ا َٓ وا َوأَِنٔؼُتوا  ٌُ اِسَت٤ٔ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ََلةُ ا ا٣َِت اٟؼَّ َٗ إَٔذا  َٓ  ٍٔ ٣ٔ

 ُٔ ًِتَٔسا٢َ اٟؼُّ إٔ٪َّ ا َٓ ٨َ٤َِٟاٛٔٔب  َٖ َوَحاذُوا بٔا ُٔو ًِٔسُٟوا اٟؼُّ ا ٠ََُّض٥ِ َٓ ِس َوَ َٗ َّي َیأِتَٔيُط رَٔجا٢ْ  ِّرُ َحً َٜب ُ ٔ ث٥َُّ ََل ی ََلة ٔ اٟؼَّ ٖٔ ٩ِ٣ٔ َت٤َا٦ و

ِّرُ  َٜب ُي َٓ ِس اِسَتَوِت  َٗ ُيِدبٔرُو٧َُط أَِ٪  َٓ  ٖٔ ُٔو  بَٔتِشؤیَةٔ اٟؼُّ

ڑ دےتی ہی ابت اے امکل نب ایب اعرم ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ نب نافؿ بج ہبطخ وک ڑھکے وہےئ وت ارثک اہک رکےت تہب مک وھچ

ولوگ! بج اامؾ ڑھکا وہ ہبطخ ےک ےئل وت ونس ہبطخ وک اور پچ روہ ویکہکن وج صخش پچ رےہ اگ اور ہبطخ اس وک ہن انسیئ دے اگ اس وک یھب 

ں وک اور ربارب اانت یہ افر ےلم اگ انتج اس صخش وک ےلم اگ وج پچ رےہ اور ہبطخ اس وک انسیئ دے اور بج ریبکت وہ امنز یک وت ربارب رکو وفص

 رکو ومڈنوھں وک ویکہکن ںیفص ربارب رکان امنز اک ہمتت ےہ رھپ ریبکت رحتہمی ہن ےتہک ےھت امثعؿ اہیں کت ہک ربخ دےتی آرک اؿ وک وہ ولگ

 نج وک رقمر ایک  اھ ںیفص ربارب رکےن رپ اس ابت یک ںیفص ربارب وہ ںیئگ اس وتق ریبکت رحتہمی ےتہک ےھت ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ہبطخ وہ وت پچ رانہ اچےئہ ۔

     231    حسیث 

 ٔ ثَأ٪ َواِْل ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرأَي َرُج٠َئِن َیَتَحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ََٓحَؼَبُض٤َا أَِ٪ َحسَّ ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٣َا٦ُ یَِدُلُب یَِو٦َ ا

 اِػ٤َُتا

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن داھکی دو رمدوں وک ہبطخ ےک وتق ابںیت رک رےہ ںیہ وت رکنک ےکنیھپ اؿ رپ اس ےئل ہک پچ 

 رںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ َتُط إِٔنَشاْ٪ إ َظ٤َّ َٓ ةٔ َواِْل٣َٔا٦ُ َیِدُلُب  ٌَ ِٟح٤ُُ ًََلَص یَِو٦َ ا ُط أَ٪َّ َرُجَّل  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٩ًَِ َذَٟٔک َحسَّ َشأ٢ََ  َٓ  لَی َج٨ِبٔطٔ 

ِس  ٌُ ا٢َ ََل َت َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک َو ٨ََضاُظ  َٓ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا  َس



 

 

ےس اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اکی صخش اکنیھچ دؿ ہعمج ےک اور اامؾ ہبطخ ڑپاتھ  اھ وت وجاب دای اس وک اکی آدیم ےن رھپ وپاھچ دیعس نب بیسم 

 وت عنم ایک اوہنں ےن اس ےس اور اہک ہک رھپ ااسی ہن رکان۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ ٔة إَٔذا ٧َز ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ َیِو٦َ ا ِٟکَََل٦ ٩ًَِ ا َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َ٘ َٓ َِّر  َٜب ُ ِب١َ أَِ٪ ی َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٩ًَِ ا ٢َ اِْل٣َٔا٦ُ 

 ٔطَضإب ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک 

اامؾ امکل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ انب اہشب زرہی ےس اہک بج اامؾ ربنم ےس ارتے ہبطخ ڑپھ رک وت لبق ریبکت ےک ابت 

 انہک اسیک ےہ ہک انب اہشب ےن ھچک ابقتح ںیہن ےہ ۔

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

  

 سج ےن اامؾ ےک اسھت اکی رتعک ہعمج یک اپیئ اس اک ایبؿ

 اتکب اہعمجل :   ابب
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َّطُ  ّة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٌَ ِٛ ةٔ َر ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ُ٘  ََاَ٪ َي

 انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک وہ ےتہک ےھت وج صخش ہعمج یک امنز یک اکی رتعک اپےئ وت وہ اکی رتعک ادا رکے یہی تنس ےہ ۔

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

  

 ہعمج ےک دؿ یعس اک ایبؿ

 اتکب اہعمجل :   ابب
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َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا إَٔذا ٧ُوزَٔي ٠ٟٔؼَّ  َّ َوَج١َّ َیا أَیَُّضا ا ًَز ِو٢ٔ اهَّللٔ  َٗ  ٩ًَِ َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ِوا ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٌَ اِس َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ ََلة

 ِٟ ََلةٔ ٩ِ٣ٔ َیِو٦ٔ ا ُُئَصا إَٔذا ٧ُوزَٔي ٠ٟٔؼَّ أب َيِقَ َِٟدلَّ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ََاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٔلَی ذَِٔکٔ اهَّللٔ  ٔلَی ذَِٔکٔ اهَّللٔ إ وا إ ـُ ا٣ِ َٓ ةٔ  ٌَ  ح٤ُُ

و ة نم ویؾ اہعمجل افوعس
ضل
لل
 ایل ذرک اہلل وت انب اہشب ےن اامؾ امکل ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک اس آتی یک ریسفت ایک ےہ اذاوندی 

و ا )افوعسا( ایل ذرک اہلل ۔

 

مص
 اف

 

 معة
ح
ل

و ة نم ویؾ ا
ضل
لل
 وجاب دای ہک رضحت رمع نب اطخب اس آتی وک ویں ڑپےتھ ےھت اذاوندی 

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

  

 ؿ سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہہعمج ےک دؿ اس استع اک ایب
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ْة  ًَ ا٢َ ٓٔيطٔ َسا َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ َذََکَ یَِو٦َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ضَ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٔ ائ٥ْٔ ََل یَُوآ َٗ ًَِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠ َوصَُو  ا 

٥َ بَٔيسٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَِلاُظ إٔیَّاُظ َوأََطاَر َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ ِّی َيِشأ٢َُ اهَّللَ َطِيّئا إَٔلَّ أ ٠ِّ٠َُضاُيَؼل َ٘ ٔ يُ  ظ

 اس ںیم اکی استع ایسی ےہ ہک ںیہن اپات اس اک اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ذرک ایک ہعمج اک رھپ اہک ہک

 اہلل ہیلع دنبہ املسمؿ اور وہ امنز ںیم ڑھکا وہات ےہ اور اماتگن ےہ اہلل ےس ھچک رگم داتی ےہ اہلل اس زیچ وک اس وک اور ااشرہ ایک روسؽ اہلل یلص

 وملس ےن اےنپ اہھت ےس ہک وہ استع وھتڑی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٓ طُ  ٌَ َح٠َِشُت ٣َ َٓ َب اِْلَِحَبارٔ  ٌِ َٛ ٠َ٘ٔيُت  َٓ ورٔ  ٔلَی اٟلُّ ِجُت إ ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ثُِتطُ  ِوَراةٔ َوَحسَّ ٩ًَِ اٟتَّ ثَىٔي  َحسَّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٠ُُِٗت  ثُِتُط أَِ٪  کَاَ٪ َٓٔى َحسَّ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ اهَّللٔ َػل ِت  ٌَ ٕ ك٠ََ ٥َ َخيِرُ یَِو٦  َوَس٠َّ

 ٔ ةٔ ٓ ٌَ ِٟح٤ُُ ٤ُِص یَِو٦ُ ا ًَُة َو٣َا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َِيطٔ َوٓٔيطٔ ٣َاَت َوٓٔيطٔ َت ًَ َِٟح٨َّةٔ َوٓٔيطٔ تٔيَب  َٙ آَز٦ُ َوٓٔيطٔ أُصِبَٔم ٩ِ٣ٔ ا ٔ يطٔ ُخ٠

ٔة إَٔلَّ  ًَ ا ا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ّ٘ َٔ ٤ُِص َط ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ ٔة ٩ِ٣ٔ حٔئن ُتِؼبُٔح َحً ٌَ ُِٟح٤ُ ِٟح٩َّٔ َواِْل٧َِٔص َوٓٔيطٔ  اَزابَّٕة إَٔلَّ َوؤَی ٣ُٔؼيَدْة یَِو٦َ ا



 

 

 ٔ ْب َذٟ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ًَِلاُظ إٔیَّاُظ  ِّی َيِشأ٢َُ اهَّللَ َطِيّئا إَٔلَّ أَ ِبْس ٣ُِش٥ْٔ٠ َوصَُو ُيَؼل ًَ َُٓضا  ٔ ْة ََل ُيَؼاز ًَ ٠ُِت ب١َِ فٔی ١َُِّ َسا ُ٘ َٓ َک فٔی ١َُِّ َس٨َٕة یَِو٦ْ 

 َٚ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ِوَراَة  ْب اٟتَّ ٌِ َٛ  َ أ َقَ َٓ ٕة  ٌَ َة  ُج٤ُ ََِْصَ َة ب٩َِ أَِٔی  ََِْصَ ٠ََٓ٘ٔيُت  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َِٟيطٔ ٣َ  ٔ َد إ ِب١َ أَِ٪ َتِْخُ َٗ ُتَک  ِٛ ِو أَِزَر َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ورٔ  ٠ُِت ٩ِ٣ٔ اٟلُّ ُ٘ َٓ َب٠َِت  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ أَ َ٘ َٓ ارٔيَّ  َٔ ِِٟٔ ٌِ ا ِجَت َس٤ٔ ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ ا ََّخَ

ا ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔسٔ ا ٔلَی ا ٔلَی ثَََلثَٔة ٣ََشأجَس إ ٤َِٟٔليُّ إَٔلَّ إ ١ُ٤َ ا ٌِ و٢ُ ََل ُت ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی ٣َِشحٔسٔ َػل ٔلَی ٣َِشحٔٔسي َصَذا َوإ ٦ٔ َوإ

 ُ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة ث َٗ ٔسٔض َيُظکُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٔب اِْلَِحَبارٔ َو٣َا إٔی٠َٔياَئ أَِو بَِئت ا ٌِ َٛ  ٍَ ثُِتُط ب٤َِٔح٠ٔٔسي ٣َ ََٓحسَّ  ٕ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسََل٦ ًَ َٟ٘ٔيُت   َّ٥

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ْب َذَٟٔک فٔی ١َُِّ َس٨َٕة یَِو٦ْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ثُِتُط بٔطٔ فٔی یَِو٦ٔ ا ٠ُِت ث٥َُّ َحسَّ ُ٘ َٓ ْب  ٌِ َٛ َذَب  َٛ أَ  َسََل٦ٕ  َْقَ

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ْب ث٥َُّ  ٌِ َٛ  َٚ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ٕ َػَس ا٢َ  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ا٢َ ب١َِ ؤَی فٔی ١َُِّ ُج٤ُ َ٘ َٓ ِوَراَة  ْب اٟتَّ ٌِ ٤ِٔ٠ًَُت أَیََّة  َٛ ِس  َٗ اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ٕ 

ـَ  َٟطُ أَِخبٔرِنٔی بَٔضا َوََل َت ٠َِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ًَٕة ؤَی  ا٢َ َسا َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ًَٕة فٔی یَِو٦ٔ ا ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ٕ ؤَی آَّٔخُ َسا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ   َّ٩

 ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ٔة َو ٌَ ُِٟح٤ُ ٔ ا ًَٕة فٔی یَِو٦ َٕ َتُٜوُ٪ آَّٔخَ َسا ِي َٛ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ َُٓضاأَبُو صَُزیَِزَة  ٔ ٥َ ََل ُيَؼاز ِبْس  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

١ِ َر  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٕ أَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٓٔيَضا  ًَْة ََل ُيَؼل ُة َسا ًَ ا ِّی َوت٠َِٔک اٟشَّ ٠ًََِيطٔ ٣ُِش٥ْٔ٠ َوصَُو ُيَؼل َّی اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ِّ َّي ُيَؼل ُضَو فٔی َػََلةٕ َحً َٓ ََلَة  ٥َ ٩ِ٣َ َج٠ََص ٣َِح٠ّٔشا ی٨ََِتٔوزُ اٟؼَّ ُضَو َذَٟٔک َوَس٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت بَلَی  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ  َی 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک ںیم ایگ وکہ وطر رپ وت الم ںیم بعک نب االةحر ےس اور اھٹیب ںیم اؿ ےک اپس سپ ایبؿ ںیک بعک االةحر ےن 

 ہیلع وملس یک وت وج ابںیت ںیم ےن اؿ ےس ںیہک اؿ ںیم ھجم ےس ابںیت وترات یک اور ںیم ےن ایبؿ ںیک ابںیت اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل

اکی ہی یھب یھت ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن  رتہ بس دونں ںیم نج ںیم وسرج الکن ےہ ہعمج اک دؿ ےہ ایس دؿ دیپا 

 اقمئ وہیگ اور وکیئ اجدنار ااسی ںیہن وہےئ آدؾ اور ایس دؿ ااترے  ےئ تنج ےس اور ایس دؿ اعمػ وہا انگہ اؿ اک اور ایس دؿ ایقتم

ےہ وج اکؿ ہن اگلےئ ہعمج ےک دؿ آاتفب ےنلکن کت ایقتم ےک وخػ ےس رگم انجت اور آدیم اغلف رےتہ ںیہ اور ہعمج ںیم اکی استع 

االةحر ےن اہک ہی وت رہ  ایسی ےہ ہک ںیہن اپات اس اک املسمؿ دنبہ امنز ںیم اور وہ امےگن اہلل ےس ھچک رگم دے اہلل لج الجہل اس وک بعک

ےن  اسؽ ںیم اکی دؿ وہات ےہ ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب رہ ہعمج وک وت بعک ےن وترات وک ڑپاھ رھپ اہک چس رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

وطر ےس اہک اوہنں ےن  اہک اوبرہریہ ےن رھپ الم ںیم رصبہ نب ایب رصبہ افغری ےس وت اہک اوہنں ےن اہکں ےس آےت وہ ںیم ےن اہک ہک وکہ

 ارگ لبق وطر اجےن ےک مت ھجم ےس ےتلم وت مت ہن اجےت انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت ہن ایتر ےئک اجںیئ اوٹن

رہریہ ےن رگم نیت دجسموں ےک ےئل اکی دجسم ارحلاؾ دورسی ریمی دجسم ہی رسیتی دجسم اایلی ای تیب ادقملس کش ےہ راوی وک اہک اوب

رھپ الم ںیم علااہلل نب السؾ ےس اور ایبؿ ایک ںیم ےن اؿ ےس وج وگتفگ یک یھت ںیم ےن بعک االةحر ےس ہعمج ےک ابب ںیم اور ںیم ےن ہی 



 

 

 اہک ہک بعک االةحر ےن اہک ہی دؿ رہ اسؽ ںیم اکی ابر وہات ےہ وت علااہلل نب السؾ ےن اہک ہک وھجٹ وبال بعک ےن رھپ ںیم ےن اہک ہک

بعک ےن وترات وک ڑپھ رک ہی اہک ہک ےب کش ہی استع رہ ہعمج وک وہیت ےہ بت علااہلل نب السؾ ےن اہک ہک چس اہک بعک ےن رھپ اہک 

ہک علااہلل نب السؾ ےن ںیم اجاتن وہں اس استع وک وہ وکیسن ےہ اوبرہریہ ےن اہک ہک اتبؤ ھجم وک اور لخب ہن رکو علااہلل نب السؾ ےن اہک 

 ےہ ہعمج یک اوبرہریہ ےن اہک ویکہکن آرخ استع وہیگ احالہکن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک ںیہن اپات اس وک وہ آرخ استع

ہلل املسمؿ دنبہ امن ںیم رگم وج اماتگن ےہ اہلل ےس داتی ےہ اس وک ہی استع وت ایسی ےہ ہک اس ںیم امنز ںیہن وہ  یتک ےہ وت وجاب دای علاا

ایک ںیہن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک وج صخش ےھٹیب امنز ےک ااظتنر ںیم وت وہ امنز ںیم ےہ اہیں کت ہک امنز  نب السؾ ےن

 ڑپےھ اوبرہریہ ےن اہک اہں علااہلل نب السؾ ےن اہک سپ یہی بلطم ےہ ۔

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

  

 ہعمج ےک دؿ ڑپکے دبےنل وک اھپدن رک اجےن اور اامؾ یک رطػ ہنم رک ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ڑپکے دبےنل وک اھپدن رک اجےن اور اامؾ یک رطػ ہنم رک ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

     238    حسیث 

ُط  َِ َُّط ب٠ََ ٌٔيٕس أ٧َ تٔطٔ ٔسوَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٌَ ِو اتََّدَذ ثَِوبَئِن ٟٔح٤ُُ َٟ  ٥ِ ُٛ ًَلَی أََحٔس ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ثَِوَِِی ٣َِض٨َتٔطٔ 

 رےھک ڑپکے ییحی نب دیعس ااصنری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک اصقنؿ ےہ یسک اک مت ںیم ےس ارگ انب

 ہعمج یک امنز ےک واےطس وساےئ روز رمہ ےک ڑپکوں ےک ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ڑپکے دبےنل وک اھپدن رک اجےن اور اامؾ یک رطػ ہنم رک ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

     239    ثحسی 

ٔة إَٔلَّ ازََّص٩َ َوَتَليََّب إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َیزُوُح إ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ا٣ّا٩ًَِ ٧َآ  وَ٪ ََحَ

 ےت ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ہن اجےت ہعمج وک اہیں کت ہک لیت اگلےت اور وخوبش رگم بج ارحاؾ ابدنےھ وہ

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

  



 

 

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج ےک دؿ ڑپکے دبےنل وک اھپدن رک اجےن اور اامؾ یک رطػ ہنم رک ےک ےنھٹیب اک ایبؿ

     240    حسیث 

 َ و٢ُ َْل ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ا٦َ اِْل٣َٔا٦ُ یَِدُلُب َجاَئ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َٗ َّي إَٔذا  َس َحً ٌُ ِ٘ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َي ٔ َخيِْر  ة ََِٟحَّ ٔ ا ٥ِ بَٔوِضز ُٛ َِّی أََحُس ِ٪ ُيَؼل

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ اَب ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا َٗ ي رٔ  َیَتَدلَّ

اےنپ  رھ ںیم رھپ بج اامؾ ہبطخ ڑپےنھ وک  اوبرہریہ ےن اہک ہک ارگ وکیئ مت ںیم ےس امنز ڑپےھ رہظ فرہ ںیم  رتہ ےہ اس ےس ہک اھٹیب رےہ

 ڑھکا وہ آےئ اھپدنات وہا رگدونں وک ولوگں یک دؿ ہعمج ےک ۔

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

  

 ریغب ذعر ےک اس اک احؽ ہعمج یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ اور اابتحء اک ایبؿ اور ہعمج وک وج رتک رکے

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ اور اابتحء اک ایبؿ اور ہعمج وک وج رتک رکے ریغب ذعر ےک اس اک احؽ

     241    حسیث 

أُ بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٕ ٣َاَذا ََاَ٪ َيِقَ ََٔظير ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌِ ِيٕص َسأ٢ََ ا٨ُّٟ َٗ اَک ب٩َِ  حَّ َـّ ٔ ٩ًَِ اٟ ًَلَی إٔثِز ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ یَِو٦َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

أطَيةٔ  َِ ِٟ أُ َص١ِ أََتاَک َحسٔیُث ا ا٢َ ََاَ٪ َيِقَ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ  ُسوَرةٔ ا

ہعمج  احضک نب سیق ےن وپاھچ امعنؿ نب ریشب ےس ہک وکؿ یس وسرت ڑپےتھ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہعمج ےک روز دعب وسرة

 ےک اہک ہک ڑپےتھ ےھت  ل اکت دحثی ااغلہیش

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ اور اابتحء اک ایبؿ اور ہعمج وک وج رتک رکے ریغب ذعر ےک اس اک احؽ

     242    حسیث 

 َٗ َُّط  ٥َ أ٦َِ ََل أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ ٣َأٟک ََل أَِزرٔي أَ َٗ َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ  ِٔ َة ثَََلَث ٣َزَّإت ٩ًَِ َػ ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزَک ا

٠ِبٔطٔ  َٗ ًَلَی  ٍَ اهَّللُ  ٕة كََب ٔ ًُِذٕر َوََل ٠ًَّٔ َُيِر  ٩ِ٣ٔ 



 

 

ےس رواتی ےہ نکیل امکل ےتہک ںیہ ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس لقن ایک ای ںیہن۔ اہک وج صخش  وفصاؿ نب میلس

 وھچڑ دے اگ ہعمج وک نیت رمہبت ریغب ذعر اور امیبری ےک رہم رک دے اگ اہلل اعتیل اس ےک دؽ رپ ۔

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

  

 اتکب اہعمجل :   ابب

 ہعمج یک امنز ںیم رقات اک ایبؿ اور اابتحء اک ایبؿ اور ہعمج وک وج رتک رکے ریغب ذعر ےک اس اک احؽ

     243    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔة َوَج٠ََص بَِي٨َُض٤َا٩ًَِ َج ٌَ ِٟح٤ُُ  ٥ََّ٠ َخَلَب ُخِلبََتئِن َیِو٦َ ا

 اامؾ دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دو ےبطخ ڑپےھ ہعمج وک اور ےھٹیب درایمؿ ںیم اؿ ےک ۔

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

  

 اتکب اولصلة یف راضمؿ : ابب

 راضمؿ ںیم رتاوحی ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب اولصلة یف راضمؿ :   ابب

 راضمؿ ںیم رتاوحی ڑپےنھ اک ایبؿ

     244    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َّی ٩ًَِ  ََٓؼل َِٟي٠َٕة  ٤َِِٟشحٔٔس َذاَت  َّی فٔی ا طٔ َوَس٥ََّ٠ َػل

أَٟثٔة أَِو  ِي٠َٔة اٟثَّ وا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٌُ َََُٜر ا٨َّٟاُض ث٥َُّ اِجَت٤َ َٓ اب٠ََٔة  َ٘ ِٟ َّی ا٠َِّٟي٠ََة ا َِٟيض٥ِٔ َرُسو٢ُ ََٔؼََلتٔطٔ ٧َاْض ث٥َُّ َػل ٔ ِد إ ٥ِ٠َ یَِْخُ َٓ ٔة  ٌَ  اٟزَّأَ

َّی اهَّللُ  َِٟي٥ُِٜ اهَّللٔ َػل ٔ ؤد إ ُِْٟخُ ىٔي ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ ُت٥ِ َو ٌِ َّٟٔذي َػ٨َ ِس َرأَیُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ا أَِػَبَح  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ِّی َخٔظيُت أَِ٪   إَٔلَّ أَن

اَ٪  ـَ َٔک فٔی َر٣َ ٠َِي٥ُِٜ َوذَٟ ًَ َق   ُتَِفَ

وملس ےن امنز ڑپیھ دجسم ںیم اکی رات وت امنز ڑپیھ ےھچیپ آپ  اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع وملس ےک ولوگں ےن رھپ دورسی رات ںیم ایس رطح ڑپیھ وت ولگ تہب آےئ رھپ ولگ رسیتی ای وچیھت رات عمج وہےئ 

 ہیلع وملس ےن رفامای ںیم ےن داھکی وج مت ےن ایک نکیل یبن یلص اہلل ہیلع وملس ) رتاوحی ( ےک ےئل ںیہن ےلک ۔ بج حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل



 

 

نکیل ےھجم یسک زیچ ےن ےنلکن ےس ںیہن رواک وساےئ اس وخػ ےس ہک ںیہک ہی ) رتاوحی ( مت رپ رفض ہن وہاجےئ اور ہی ہصق راضمؿ ںیم 

  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِ َُي اَ٪ ٩ِ٣ٔ  ـَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ یَُزُُِّب فٔی َٗٔيا٦ٔ َر٣َ ًَ َّی اهَّللُ  ا٦َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َي َٓ زٔی٤َٕة  ٌَ ٔ أَِ٪ َیأ٣َُِز َٔ  ر

 َّ َِّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُتُوف َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا َُُٔفَ  ـَ ٥َ َواِْل٣َِزُ َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

ٔة أَِٔی بَِْکٕ َوَػِسّرا ٣ٔ  َٓ ًَلَی َذَٟٔک فٔی خََٔل أب ًَلَی َذَٟٔک ث٥َُّ ََاَ٪ اِْل٣َِزُ  َِٟدلَّ ٔة ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٓ  ٩ِ خََٔل

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رتبغ دالےت ےھت ولوگں وک رتاوحی ڑپےنھ یک راوتں وک اور ہن مکح رکےت ےھت 

 ےگ اےلگ انگہ وطبر وابج ےک وت رفامےت ےھت آپ سج ےن رتاحی ڑپیھ راضمؿ ںیم اس وک قح ھجمس رک اخص دخا ےک ےئل ےشخب اجںیئ

اس ےک اہک انب اہشب ےن سپ وافت وہیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک اور ااسی یہ احؽ راہ رھپ ااسی یہ احؽ راہ رضحت اوبرکب یک 

 الختف ںیم اور رشوع رشوع رضحت رمع یک الختف ںیم

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

  

 ام اجء یف ایقؾ راضمؿ

 اتکب اولصلة یف راضمؿ :   ابب
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 َ٤ِٟ ٔلَی ا اَ٪ إ ـَ أب فٔی َر٣َ َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِجُت ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ َُّط  ارٔيِّ أ٧َ َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ َٓإَٔذا ا٨َّٟاُض أَ ٩ًَِ  َْ ِشحٔٔس  ِوَزا

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ َواهَّللٔ إ َ٘ َٓ ِّی ََٔؼََلتٔطٔ اٟزَّصُِم  ُيَؼل َٓ ِّی اٟزَُّج١ُ  ٔشطٔ َوُيَؼل ِٔ ِّی اٟزَُّج١ُ ٨َٟٔ ُٗوَ٪ ُيَؼل ًَلَی ٣َُتََفِّ ُت َصُؤََلٔئ  ٌِ ِو َج٤َ َٟ ِّی َْلََرانٔی  ن

ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ًَلَی أَُِیِّ ب٩ِٔ  ُض٥ِ  ٌَ َح٤َ َٓ َٟکَاَ٪ أ٣ََِث١َ  ارٕٔئ َواحٕٔس  ارٔئٔض٥ِٔ  َٗ َٗ ي َوا٨َّٟاُض ُيَؼ٠ُّوَ٪ ََٔؼََلةٔ  ِي٠َّة أَُِّخَ َٟ ُط  ٌَ ِجُت ٣َ ث٥َُّ ََّخَ

ىٔي آَّٔخَ ا٠َّٟيِ  ٌِ و٣ُوَ٪ َي ُ٘ ًَّٟٔي َت ١ُ ٩ِ٣ٔ ا ـَ ِٓ ٨ًََِضا أَ ًَّٟٔي َت٨َا٣ُوَ٪  ٔ َوا ًَُة صَٔذظ ِٟبِٔس ٤َٔت ا ٌِ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ن َ٘ و٣ُوَ٪ َٓ ُ٘ ١ٔ َوََاَ٪ ا٨َّٟاُض َي



 

 

َٟطُ   أَوَّ

رل نمح نب علاااقلری ےس رواتی ےہ ہک ںیم الکن رمع نب اطخب ےک اسھت راضمؿ ںیم دجسم وک وت داھکی ہک ولگ دجا دجا رفتمؼ علاا

ڑپھ رےہ ںیہ یسک صخش ےک اسھت آھٹ دس آدیم ڑپھ رےہ ںیہ وت اہک رمع ےن مسق دخا یک ےھجم ولعمؾ وہات ےہ ہک ارگ اؿ بس وک اکی 

وہ رھپ اؿ بس وک ایب نب بعک ےک ےھچیپ رک دای اہک علاارلنمح ےن رھپ بج دورسی رات وک ںیم اؿ ےک اقری ےک ےھچیپ رکدوں وت ااھچ 

اسھت آای وت داھکی ہک بس ولگ ایب نب بعک ےک ےھچیپ امنز ڑپھ رےہ ںیہ بت اہک رضحت رمع ےن ایھچ ےہ ہی دبتع اور سج وتق مت 

 وؽ رات اور ولگ ڑھکے وہےت ےھت اوؽ رات ںیم۔وسےت وہ وہ  رتہ ےہ اس وتق ےس بج امنز ڑپےتھ وہ ینعی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ام اجء یف ایقؾ راضمؿ

     247    حسیث 

ا٢َ أ٣َََز ٤ًَُزُ بِ  َٗ َّطُ  ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس أ٧َ ّة ٩ًَِ اٟشَّ ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ و٣َا ٨٠َّٟٔأض بٔإِٔحَسي  ُ٘ ارٔيَّ أَِ٪ َي ٕب َوَت٤ّٔى اٟسَّ ٌِ َٛ أب أَُِیَّ ب٩َِ  َِٟدلَّ ٩ُ ا

 َّ٨ ُٛ َِٟ٘ٔيا٦ٔ َو٣َا  ٌٔٔصيِّ ٩ِ٣ٔ كُو٢ٔ ا ِٟ ًَلَی ا َت٤ُٔس  ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّي  ٤ِٟٔئٔيَن َحً ُ بٔا أ ارُٔئ َيِقَ َ٘ ِٟ ِس ََاَ٪ ا َٗ ا٢َ َو ُٖ إَٔلَّ َٗ ٔ ا ٨َِ٧َْصٔ ِحز َٔ ِٟ َٔ ا   فٔی َُفُو

اسبئ نب سیدی ےس رواتی ےہ ہک مکح ایک رضحت رمع ےن ایب نب بعک اور میمت داری وک ایگرہ رتعک ڑپاھےن اک اہک اسبئ نب سیدی ےن 

 رجف اہک اامؾ ڑپاتھ  اھ وس وس آںیتی اکی رتعک ںیم اہیں کت ہک مہ اہسرا اگلےت ےھت ڑکلی رپ اور ںیہن افرغ وہےت ےھت مہ رگم رقبی

 ےک ۔

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

  

 اتکب اولصلة یف راضمؿ :   ابب
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و٣ُوَ٪ فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ُ٘ ا٢َ ََاَ٪ ا٨َّٟاُض َي َٗ َّطُ  ّة  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪ أ٧َ ٌَ ِٛ ی٩َ َر اَ٪ بَٔثََلٕث َؤًِْشٔ ـَ أب فٔی َر٣َ َِٟدلَّ  ا

 سیدی نب روامؿ ےس رواتی ےہ ہک ولگ ڑپےتھ ےھت رضحت رمع ےک زامےن ںیم سئیت رںیتعک۔

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

  

 اتکب اولصلة یف راضمؿ :   ابب

  اجء یف ایقؾ راضمؿام



 

 

     249    حسیث 

ةَ  َََٜفَ ٨ُوَ٪ اِل ٌَ ُت ا٨َّٟاَض إَٔلَّ َوص٥ُِ َی٠ِ ِٛ و٢ُ ٣َا أَِزَر ُ٘ َد َي ٍَ اِْلَُِعَ َّطُ َس٤ٔ ُِٟحَؼئِن أ٧َ ارُٔئ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ َوََاَ٪ ا َٗ اَ٪  ـَ  فٔی َر٣َ

 َٓ إت  ٌَ َٛ ةٔ فٔی ث٤ََأ٪ َر َِٟبَقَ أُ ُسوَرَة ا َٕ َيِقَ َّٔ ِس َخ َٗ َّطُ  ّة َرأَي ا٨َّٟاُض أ٧َ ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ا٦َ بَٔضا فٔی اث٨ًََِِي  َٗ  إَٔذا 

داؤد نب نیصح ےن انس علاارلنمح نب رہزم ارعج ےس ےتہک ےھت ںیم ےن اپای ولوگں وک تنعل رکےت ےھت اکرفوں رپ راضمؿ ںیم اور اامؾ 

  ڑپاتھ  اھ وت ولوگں وک ولعمؾ وہات  اھ ہک ک فیف یک۔ڑپاتھ  اھ وسرة  ہرہ آھٹ روتعکں ںیم بج ابرہ روتعکں ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     250    حسیث 

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ِحز َٔ ِٟ َة ا َٓ ا٦ٔ ٣ََدا ٌَ َِٟدَس٦َ بٔاٟلَّ ح١ُٔ ا ٌِ ٨َِشَت َٓ اَ٪  ـَ ُٖ فٔی َر٣َ ٨َّا ٨َِ٧َْصٔ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُت أَِٔی َي ٌِ 

علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ےتہک ےھت انس ںیم ےن اےنپ ابپ ےس ےتہک ےھت بج رفاتغ اپےت ےھت رتاوحی ےس راضمؿ ںیم وت 

 وک رجف وہےن ےک ڈر ےس ۔دلجی امےتگن ےھت ونرکوں ےس اھکےن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     251    حسیث 

٤ًَِزٕو َوََاَ٪  َواَ٪ أَبَا  ِٛ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َذ َوَة  ٕ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ زُبُز ِتُط  َ٘ ًَِت َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ ٔ ِبّسا ٟ ًَ

اَ٪  ـَ ََٟضا فٔی َر٣َ أُ  و٦ُ َيِقَ ُ٘  ٨ِ٣َٔضا ََاَ٪ َي

دعب ڑھکے رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک ذوکاؿ وج الغؾ ےھت رضحت اعہشئ ےک اور اؿ وک رضحت اعہشئ ےن آزاد رک دای  اھ اےنپ 

 وہےت ےھت اور ڑپاھےت ےھت امنز اؿ یک راضمؿ ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     252    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِوَد  ا٢َ ٣َا ٣ٔ ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥َ أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ِ ا٣ِزٕٔئ َتُٜوُ٪ 

ُط أَِجَز َػََلتٔطٔ َوََاَ٪ ٧َِو٣ُُط  َٟ َتَب اهَّللُ  َٛ ٠َِيَضا ٧َِو٦ْ إَٔلَّ  ًَ ٠ٔبُُط  ِِ ّة َػََلْة ب٠َِٔي١ٕ َي َٗ  ٠ًََِيطٔ َػَس

اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وکیئ آدیم ااسی ںیہن ےہ وج امنز ڑپےھ ہشیمہ رات وک رھپ اغبل آاجےئ 

 اس رپ دنین رگم ہی ہک اہلل لج الجہل ےھکل اگ اس ےک ےئل وثاب امنز اک اور وسان اس وک دصہق وہاگ ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     253    حسیث 

٨ُِت أ٧ََا٦ُ بَيَِن یََسِي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ُٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َورِٔجََلَي  َػل ی اهَّللُ 

َٟيِ  ِٟبُيُوُت یَِو٣َئٕٔذ  َِٟت َوا ا َٗ َََشِلُتُض٤َا  ا٦َ  َٗ إَٔذا  َٓ ُت رِٔجلَیَّ  ـِ َب َ٘ َٓ إَٔذا َسَحَس ٤ََُزَنٔی  َٓ  َص ٓٔيَضا ٣ََؼابٔيُح فٔی ِٗٔب٠َتٔطٔ 

ےک اور اپؤں ریمے آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ںیم وسیت یھت اسےنم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

ےھت سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ رکےت ےھت آپ داب دےیت ےھت ھجم وک وس ٹیمس یتیل یھت ںیم اپؤں اےنپ اہک رضحت اعہشئ 

 ےن اور  رھوں ںیم اؿ دونں رچاغ ہن ےھت ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ



 

 

     254    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٥ِ فٔی َػََلتٔطٔ ٩ًَِ  ُٛ َص أََحُس ٌَ ا٢َ إٔذَا َن

٠َّطُ یَِذَصُب يَ  ٌَ َٟ َّی َوصَُو ٧َأًْص ََل یَِسرٔي  ٥ِ إَٔذا َػل ُٛ إٔ٪َّ أََحَس َٓ ٨ِطُ ا٨َِّٟو٦ُ  ًَ َّي یَِذَصَب  ُِٗس َحً ٠ِيَرِ َشطُ َٓ ِٔ ََٓيُشبَّ َن َٔفُ  ِِ  ِشَت

ںیم وت وس رےہ اہیں رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اوےنھگن ےگل وکیئ مت ںیم ےس امنز 

 کت ہک دنین رھب اجےئ ویکہکن ارگ امنز ڑپےھ اگ اوےتھگن وہےئ وت اشدی وہ اافغتسر رکان اچےہ اور اےنپ ںیئت ربا وبےنل ےگل ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ایبؿدجہت اک 

     255    حسیث 

ٍَ ا٣َِزأَةّ  ٥َ َس٤ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَِٔی َح ٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ا٢َ ٩ِ٣َ َصٔذظ َ٘ َٓ ِّی  ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي١ٔ ُتَؼل

َِٟحِوََلُئ ب٨ُِٔت تَُویِٕت ََل َت٨َا٦ُ ا٠َّٟ  ٔ ا ُط صَٔذظ َٟ ٘ٔي١َ  اصَٔيُة فٔی َٓ َِٓت اِلَْکَ َّي ُُعٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اهَّللُ  َظ َذَٟٔک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َْکٔ َٓ ِي١َ 

١ٔ٤َ ٣َا َل٥ُِٜ بٔطٔ  ٌَ ِٟ ُٔوا ٩ِ٣ٔ ا َّي َت٠٤َُّوا ا٠ََِ الَی ََل َی١٤َُّ َحً ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت َٗ ْة  َوِجضٔطٔ ث٥َُّ  َٗ  كَا

میکح وک اچنہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک آپ ےن انس ذرک اکی وعرت اک وج امنز ڑپاھ رکیت یھت رات رھب وت وپاھچ الیعمس نب ایب 

ہی ہک وکؿ ےہ ہی وعرت اہک ولوگں ےن ہی وحالء ےہ یٹیب وتتی یک ںیہن وسیت ےہ رات وک وت ربا ولعمؾ وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک 

ولعمؾ وہیئ انرایگض آپ ےک رہچے ےس رھپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن دخاودن رکمی ںیہن زیبار وہات اہمتری  ارم اہیں کت ہک

 زیبرای کت اانت لمع رک یکسج اطتق روھک۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     256    حسیث 

 ٔ َّي إ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي١ٔ ٣َا َطاَئ اهَّللُ َحً أب ََاَ٪ يَُؼل َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َى ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َ٘ َذا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ ا٠َِّٟي١ٔ أَِي

 ُ ََلَة ث ََلَة اٟؼَّ َُٟض٥ِ اٟؼَّ و٢ُ  ُ٘ ٔ َي ََلة ا ٧َِح٩ُ أَص٠َُِط ٠ٟٔؼَّ ّٗ ٠َِيَضا ََل َنِشأََُٟک رِٔز ًَ ٔ َواِػَلبٔرِ  ََلة ٔ اِْلَیَة َوأ٣ُِزِ أَص٠ََِک بٔاٟؼَّ ٥َّ َیِت٠ُو َصٔذظ

َوي ِ٘ اَٗٔبُة ٠ٟٔتَّ ٌَ ِٟ َُٗک َوا  ٧َزُِز



 

 

 رھ واولں وک  املس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب رات وک امنز ڑپےتھ انتج اہلل وک وظنمر وہات رھپ بج اریخ رات وہیت وت اےنپ

اگجےت امنز ےک ےئل اور ےتہک اؿ ےس امنز امنز، رھپ ڑپےتھ اس آتی وک اور مکح رک اےنپ  رھ واولں وک امنز اک اور ربص رک اس ےک ےئل مہ 

 ںیہن امےتگن ھجت ےس رویٹ ہکلب مہ الھکےت ںیہ ھجت وک اور اعتبق یک  رتہی رپزیہاگری ےس ےہ ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     257    حسیث 

َسصَا ٌِ ََ َِٟحٔسیُث  ٌَٔظأئ َوا ِٟ ِب١َ ا َٗ ُظ ا٨َِّٟو٦ُ  و٢ُ یُِْکَ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ٌٔيَس ب٩َِ ا  ٩ًَِ َس

 ء یک امنز ےس ےلہپ اور ابںیت رکان دعب اشعء ےک ۔دیعس نب بیسم ےتہک ےھت رکموہ ےہ وسان اشع

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 دجہت اک ایبؿ

     258    حسیث 

و٢ُ َػََلةُ ا٠َِّٟي١ٔ َو  ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ َتئِن ٩ًَِ  ٌَ ِٛ  ا٨ََّٟضارٔ ٣َِثىَي ٣َِثىَي ُيَش٥ُِّ٠ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ َر

اامؾ امکل وک اچنہپ رضحت رمع نب اطخب ےس رفامےت ےھت لفن امنز رات اور دؿ یک دو دو رںیتعک ںیہ السؾ ریھپے رہ دو روتعکں ےک 

 دعب۔

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

  

 ابب ورت اک ایبؿ

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ابب ورت اک ایبؿ

     259    حسیث 

 َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِْشَ ٩ًَِ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟي١ٔ إِٔحَسي  َة اَ٪ ُيَؼل

طٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ  ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍَ َْ اِؿَلَح إَٔذا ََفَ َٓ ّة یُوتٔزُ ٨ِ٣َٔضا بَٔواحَٔسةٕ  ٌَ ِٛ  َر



 

 

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رات وک ایگرہ رںیتعک ڑپےتھ اکی رتعک اؿ ںیم ےس ورت 

 ےت داینہ رکوٹ رپ ۔یک وہیت بج افرغ وہےت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ٹیل اج

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ابب ورت اک ایبؿ

     260    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِوَد اٟ َُّط َسأ٢ََ  ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َٕ ََا٧َِت َػََلةُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ِي َٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٨َّٔييِّ َػل

٥َ َیزٔیُس  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت ٣َا ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٥َ فٔی َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی  َػل  ٔ َُيِرٔظ اَ٪ َوََل فٔی  ـَ فٔی َر٣َ

 ًَ ٩ًَِ إِٔحَسي  َََٓل َتِشأ٢َِ  ا  ٌّ ََ ِّی أَِر ٩ًَِ حُِش٨ٔض٩َّٔ َوكُؤٟض٩َّٔ ث٥َُّ ُيَؼل ََل َتِشأ٢َِ  َٓ ا  ٌّ ََ ِّی أَِر ّة ُيَؼل ٌَ ِٛ َة َر حُِش٨ٔض٩َّٔ َوكُؤٟض٩َّٔ ث٥َُّ ِْشَ

 َٓ ِب١َ أَِ٪ تُوتَٔز  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََت٨َا٦ُ  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َ٘ َٓ ِّی ثَََلثّا  ٠ِٔييُيَؼل َٗ ًَِيىَيَّ َت٨َا٣َأ٪ َوََل ی٨ََا٦ُ  ًَائَٔظُة إٔ٪َّ  ا٢َ یَا  َ٘ 

اوب ک ہم نب علاارلنمح نب وعػ ےس رواتی ہک اوہنں ےن وپاھچ رضحت اعہشئ ےس ویکہکن یھت امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک 

ملس راضمؿ ںیم اور ریغ راضمؿ ںیم ایگرہ رتعک راضمؿ ںیم وت اہک رضحت اعہشئ ےن ںیہن زایدہ رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع و

ڑپےتھ ےھت اچر رںیتعک وت تم وپھچ اؿ یک وخیب اور وطؽ اک احؽ رھپ ڑپےتھ ےھت اچر رںیتعک وت تم وپھچ اؿ یک وخیب اور وطؽ اک احؽ 

وملس وس اجےت ںیہ ورت ڑپےنھ  رھپ نیت رںیتعک ڑپےتھ ےھت وپاھچ رضحت اعہشئ ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع

 ےس ےلہپ رفامای اے اعہشئ ریمی دوونں آںیھکن وسیت ںیہ اور دؽ ںیہن وسات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَائَٔظ  ةَ ٩ًَِ  ًَِْشَ ِّی بٔا٠َِّٟي١ٔ ثَََلَث  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ِّی إٔذَا  َة أ٦ُِّ ا ّة ث٥َُّ ُيَؼل ٌَ ِٛ َر

َتئِن  َٔ ٔٔي َتئِن َخ ٌَ ِٛ ِبٔح َر ٍَ ا٨َِّٟساَئ بٔاٟؼُّ  َس٤ٔ

 وملس ڑپےتھ ےھت رات وک ریتہ رںیتعک رھپ بج اذاؿ ےتنس حبص یک وت ڑپھ ےتیل دو اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رںیتعک یکلہ یکلھپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِبَس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ ٔ ٥َ َوو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِي٠َّة ٨ًَِٔس ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٟ َُّط بَاَت  ًَبَّإض أَِخبََرُظ أ٧َ ُت  ب٩َِ  ٌِ َٓاِؿَلَح ا٢َ  َٗ ُتطُ  َٟ َی َخا

٥َ َوأَص٠ُِطُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َواِؿَلَح ِٟؤَساَزة ٔق ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  فٔی َُعِ َّی اهَّللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ فٔی كُؤَٟضا 

 ًَ َّی اهَّللُ  َى َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٠ٔي١ٕ اِستَِي َ٘ َسُظ َٔ ٌِ ََ ٠ٔي١ٕ أَِو  َ٘ ِب٠َطُ َٔ َٗ َٕ ا٠َِّٟي١ُ أَِو  َّي إَٔذا ا٧َِتَؼ َح٠ََص َی٤َِشُح َحً َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

٩ًَِ َوِجضٔطٔ  َتَوؿَّ  ا٨َِّٟو٦َ  َٓ  ٕٙ َّ٠ ٌَ ٔلَی َط٩ٕٓ ٣ُ ا٦َ إ َٗ َِٟدَوات٥َٔ ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ آ٢ٔ ٤ًَِٔزاَ٪ ث٥َُّ  ِْشَ اِْلیَأت ا ٌَ ِٟ أَ ا أَِحَش٩َ بَٔئسظٔ ث٥َُّ َْقَ َٓ أَ ٨ِ٣ُٔط 

 ُ٘ َٓ ٍَ ث٥َُّ َذَصِبُت  ُت ٣ِٔث١َ ٣َا َػ٨َ ٌِ َؼ٨َ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّی  ا٦َ ُيَؼل َٗ َّی ُوُؿوئَطُ ث٥َُّ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َوَؿ َٓ ٔلَی َج٨ِبٔطٔ  ٤ُِت إ

 ُ َتئِن ث ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ت٠َُٔضا  ِٔ ُِٟي٤ِىَي َي ًَلَی َرأِٔسي َوأََخَذ بٔأُذُنٔی ا ُِٟي٤ِىَي  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ ا ًَ َتئِن ث٥َُّ اهَّللُ  ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ ٥َّ َر

َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َتئِن ث٥َُّ َر ٌَ ِٛ َؼ  َر َٓ َد  َتئِن ث٥َُّ ََّخَ َٔ ٔٔي َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل ٤َُِٟؤذُِّ٪  َّي أََتاُظ ا ٍَ َحً َتئِن ث٥َُّ أَِوَتَز ث٥َُّ اِؿَلَح ٌَ ِٛ َّی َر ل

ِبَح   اٟؼُّ

یک اہک انب علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک وہ اکی رات رےہ اینپ اخہل ومیمہن ےک اپس وج یب یب ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

  ںیم رتسب ےک رعض یک رطػ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک یب یب ںیٹیل رتسب ےک رطؽ ںیم سپ وس  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

 
ابعس ےن ل

 ہیلع وملس اہیں کت ہک بج آدیھ رات وہیئ ای ھچک ےلہپ ای ھچک دعب اس ےک اجےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وت ےھٹیب آپ یلص اہلل ہیلع

وملس اور ےنلم ےگل آںیھکن اےنپ اہھت ےس رھپ ڑپںیھ دس آںیتی اریخ یک وسرہ آؽ رمعاؿ ےس ینعی اؿ یف قلخ اومسلت واالرض 

واالتخػ الیلل وااھنلہ الایت الویل االابلب ےس اریخ وسرة کت رھپ  ےئ آپ اکی کشم یک اپس وج کٹل ریہ یھت اور ووض ایک اس ےس 

امنز ڑپےنھ ےگل انب ابعس ےن اہک ںیم یھب اھٹ ڑھکا وہا اور اسیج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک واسی یہ ںیم ایھچ رطح رھپ ڑھکے وہ رک 

ےن یھب ایک وت بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن داانہ اہھت ریمے رس رپ راھک اور ریما داانہ اکؿ 

یلص اہلل ہیلع وملس ےن دو رںیتعک رھپ دو رںیتعک رھپ دو رںیتعک رھپ دو رںیتعک رھپ دو رںیتعک رھپ دو ڑکپ رک ےنلم ےگل رھپ ڑپںیھ آپ 

 رںیتعک رھپ ورت ڑپےھ رھپ ےٹیل رےہ بج ومذؿ آای وت دو رںیتعک یکلہ ڑپںیھ رھپ ابرہ ےلک اور امنز ڑپیھ حبص یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     263    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ِي٠ََة َػََلَة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩َّ ا٠َّٟ َ٘ ا٢َ َْلَِر٣ُ َٗ َُّط  ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ ًَتَبََتطُ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ِسُت  َتَوسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ أَِو  َوَس٠َّ

َتئِن كَؤی٠ََتئِن كَؤی٠ََتئِن كَؤی ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َتئِن َوص٤َُا ُِٓشَلاكَُط  ٌَ ِٛ َّی َر ٠ََتئِن ث٥َُّ َػل

َتئِن َوص٤َُا زُوَ٪ ا٠ََّٟتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ِب٠َُض٤َا ث٥َُّ َػل َٗ َّی  زُوَ٪ ا٠ََّٟتئِن  ِب٠َُض٤َا ث٥َُّ َػل َٗ َتئِن َوص٤َُا زُوَ٪ ا٠ََّٟتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ِب٠َُض٤َا ث٥َُّ َػل َٗ

ِب٠َُض٤َا ث٥َُّ أَِو  َٗ َتئِن َوص٤َُا زُوَ٪ ا٠ََّٟتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ِب٠َُض٤َا ث٥َُّ َػل َٗ َتئِن َوص٤َُا زُوَ٪ ا٠ََّٟتئِن  ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ َة َر ًَِْشَ ت٠َِٔک ثَََلَث  َٓ  َتَز 

دی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ںیم رضور دوھکیں اگ امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک رات وک اہک زدی ےن ہک ز

ہیکت اگلای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اکمؿ یک وچٹھک رپ ای  رھ وج ابولں ےس ڈاپھ وہا  اھ رھپ ڑھکے وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل 

وس ڑپںیھ دو رںیتعک تہب یبمل تہب یبمل تہب یبمل رھپ ڑپںیھ دو رںیتعک اؿ ےس ھچک مک رھپ ڑپںیھ دو رںیتعک اؿ ےس ھچک مک ہیلع وملس 

رھپ ڑپںیھ دو رںیتعک اؿ ےس ھچک مک رھپ ڑپںیھ دو رںیتعک اؿ ےس ھچک مک رھپ ڑپںیھ دو رںیتعک اؿ ےس ھچک مک رھپ اکی رتعک ورت یک 

 ۔ ڑپیھ بس ریتہ رںیتعک ڑپںیھ

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

  

 ورت اک ایبؿ
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     264    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٠َِيطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِي١ٔ  ٩ًَِ َػََلةٔ ا٠َّٟ  ٥َ

 َٗ ُط ٣َا  َٟ ّة َواحَٔسّة تُوتٔزُ  ٌَ ِٛ َّی َر ِبَح َػل ٥ِ اٟؼُّ ُٛ إَٔذا َخٔشَي أََحُس َٓ َّیَوَس٥ََّ٠ َػََلةُ ا٠َِّٟي١ٔ ٣َِثىَي ٣َِثىَي   ِس َػل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رات یک امنز اک وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ

 ےن رات یک امنز دو رںیتعک ںیہ اور بج ڈر وہ حبص وہےن اک ڑپھ ےل اکی رتعک وج اطؼ رک دے اس یک امنز وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     265    حسیث 

َّي أَبَا ٣ُحَ  َٜى ُ ٔ ی ا٦ ٍَ َرُجَّل بٔاٟظَّ ٤ُِِٟدَسظٔیَّ َس٤ٔ ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٨َٔٛا٧ََة یُِسعَی ا ِٟؤِتَز َوأجْب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٕس َي َّ٤

٤ُِِٟدَسظٔیُّ ََفُ  ا٢َ ا َ٘ ا٢َ أَبُوَٓ َٗ َّٟٔذي  أَِخبَرِتُُط بٔا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا َٟطُ َوصَُو َرائْٔح إ ًِتََرِؿُت  ا َٓ ا٣ٔٔت  ٔلَی ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٕس  ِحُت إ ٣َُح٤َّ

و٢ُ َخ٤ُِص َػ٠َ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٕس َس٤ٔ َذَب أَبُو ٣َُح٤َّ َٛ ا٢َ ًَُباَزةُ  َ٘ ًَلَی َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  تََبُض٩َّ اهَّللُ  َٛ َوإت 

ِضْس  ًَ َُٟط ٨ًَِٔس اهَّللٔ  ض٩َّٔ ََاَ٪  ِّ٘ ا بَٔح ّٓ ا َٔ ٍِ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َطِيّئا اِستِٔد يِّ ـَ ٥ِ ُي َٟ ٩ِ٤َ َجاَئ بٔض٩َّٔ  َٓ ٌَٔبازٔ  ِٟ ٥ِ َیأِٔت ا َٟ َِٟح٨ََّة َو٩ِ٣َ  أَِ٪ یُِسخ٠َُٔط ا

 ًَ َٟطُ ٨ًَِٔس اهَّللٔ  ٠َِيَص  َٓ َِٟح٨َّةَ بٔض٩َّٔ  بَطُ َوإِٔ٪ َطاَئ أَِزَخ٠َطُ ا ًَذَّ  ِضْس إِٔ٪ َطاَئ 

علا اہلل نب ریحمسی ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن ینب انکہن ےس سج وک دخمیج ےتہک ےھت انس اکی صخش ےس اشؾ ںیم نج یک تینک اوب 

اوب دمحم ےک وقؽ وک لقن ایک ابعدہ ےن اہک ہک دمحم ےہ ےتہک ےھت ورت وابج ےہ دخمیج ےن اہک ہک ںیم ابعدہ نب اصتم ےک اپس ایگ اور 

 وھجٹ اہک اوب دمحم ےن انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت اپچن امنزںی ںیہ وج رفض ںیک اہلل ےن اےنپ دنبوں رپ وج

رک راھک ےہ ہک تنج ںیم اس وک ےل صخش اؿ وک ڑپےھ اگ اور اکلہ اجؿ رک اؿ وک ہن وھچڑے اگ وت اہلل لج الجہل ےن اس ےک ےئل دہع 

 اجےئ اگ اور وج صخش اؿ وک وھچڑ دے اگ اہلل ےک اپس اس اک ھچک دہع ںیہن ےہ اچےہ اس وک ذعاب رک دںی اچےہ تنج ںیم اچنہپ دے ۔

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

  

 لیللاتکب ولصة ا :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     266    حسیث 

ا َخٔظي َّ٤٠َ َٓ ٌٔيْس  ا٢َ َس َٗ ٙٔ ٣َََّٜة  ی ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بَْٔطٔ  ٍَ ٨ُِت أَٔسيرُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ َيَشإر  أَِوَتزُِت ٩ًَِ َس َٓ ُِٟت  ِبَح ٧َزَ ُت اٟؼُّ

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أَیِ  ًَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ُتطُ  ِٛ ََٟک فٔی ث٥َُّ أَِزَر َِٟيَص  ًَِبُس اهَّللٔ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ أَِوَتزُِت  َٓ ُِٟت  ٨َزَ َٓ ِبَح  َُٟط َخٔظيُت اٟؼُّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٨َِت  ُٛ  ٩َ

 ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ یُوت َّی اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ُِت بَلَی َواهَّللٔ  ُ٘ َٓ ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أُِسَوْة  ٌٔير َِٟب ًَلَی ا  زُ 

نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رات وک رفس ںیم اسھت علااہلل نب رمع ےک راہ ںیم ہکم یک اہک دیعس ےن بج ےھجم ڈر وہ احبص اک وت ںیم  دیعس

اک  اوٹن رپ ےس ارتا ورت ڑپےھ رھپ اؿ وک آےگ ڑبھ رک اپایل وت علااہلل نب رمع ےن ھجم ےس وپاھچ ہک وت اہکں  اھ ںیم ےن اہک ےھجم حبص وہےن

ا اس ےئل ںیم ےن ارت رک ورت ڑپےھ وت علااہلل ےن اہک ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک ریپوی ںیہن رکات ںیم ےن اہک واہ ادنہشی وہ

 ویکں ںیہن اہک علااہلل ےن سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وت ورت ڑپےتھ ےھت اوٹن رپ۔

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

  



 

 

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     267    حسیث 

اَطُط أَِوَتَز َو  ِتَٔی َٔفَ ُٙ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َیأ ی سِّ ا٢َ ََاَ٪ أَبُو بَِْکٕ اٟؼِّ َٗ َُّط  ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا أب یُوتٔزُ آَّٔخَ ٩ًَِ َس َِٟدلَّ  ََاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

أشي أَِوَتزُِت  إَٔذا ٔجئُِت َٔفَ َٓ ا أ٧ََا  أ٣ََّ َٓ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ  ا٠َِّٟي١ٔ 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک اوبرکب بج وسےن وک آےت اےنپ رتسب رپ ورت ڑپھ ےتیل اور رمع نب اطخب آرخ رات ںیم ورت ڑپےتھ 

  اےنپ نوھچےن رپ وسےن وک آات وہں وت ورت ڑپھ اتیل وہں ۔ےھت دعب دجہت ےک اور دیعس نب بیسم ےن اہک ہک ںیم بج

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     268    حسیث 

ُط أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ِس أَِوَتَز َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ أََوأجْب صَُو  ِٟؤِتز ٩ًَِ ا ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ

ًَِبُس اهَّللٔ بِ  ٠ًََِيطٔ َو زُ  ١َ اٟزَُّج١ُ یَُززِّ ٌَ َح َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ٥َ َوأَِوَتَز ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  واهَّللٔ َػل ُ٘ َّی اهَّللُ ٩ُ ٤ًََُز َي ٢ُ أَِوَتَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِوَتَز ا

ہلل ہیلع اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اکی صخش ےن وپاھچ علااہلل نب رمع ےس ایک ورت وابج ےہ وت اہک علااہلل نب رمع ےن ورت ادا ایک روسؽ اہلل یلص ا

 وملس اور املسمونں ےن ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     269    حسیث 

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ ََا٧َِت َت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َّي ُيِؼبَٔح َحسَّ ٩ِ َخٔشَي أَِ٪ ی٨ََا٦َ َحً

ِ ؤِتَزظُ  ٠ُِيَؤَّخِّ َٓ ِب١َ أَِ٪ ی٨ََا٦َ َو٩ِ٣َ َرَجا أَِ٪ َيِشتَِيَ٘ٔى آَّٔخَ ا٠َِّٟي١ٔ  َٗ ٠ُِيوتٔزِ  َٓ 

ےن ےس رتشیپ اامؾ امکل وک اچنہپ ہک یب یب اعہشئ رفامیت ںیھت سج صخش وک وخػ وہ ہک اس یک آھکن ہن ےلھک یگ حبص کت وت وہ ورت ڑپھ ےل وس



 

 

 اور وج ادیم رےھک اجےنگ یک آرخ بش ںیم وت وہ دری رکے ورت ںیم ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     270    حسیث 

 ًَ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ َٜ ٩ًَِ ٧َآ ِ أَِوَتَز بَٔواحَٔسةٕ ث٥َُّ ا٧ َٓ ِبَح  ِبُس اهَّللٔ اٟؼُّ ًَ َدٔشَي  َٓ ٤َاُئ ٣ُِٔي٤َْة  ََّٜة َواٟشَّ َٕ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤َٔ َظ

ا َخ  َّ٤٠ََٓ َتئِن  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ َس َذَٟٔک َر ٌِ ََ َّی  ٍَ بَٔواحَٔسةٕ ث٥َُّ َػل َٔ َظ َٓ َِٟيَّل  ٠َِيطٔ  ًَ أَي أَ٪َّ  ِي٥ُ ََفَ َِ ِٟ ٕ ا ِبَح أَِوَتَز بَٔواحَٔسة  ٔشَي اٟؼُّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک  اھ ںیم علااہلل نب رمع ےک اسھت ہکم ےک راہتس ںیم اور آامسؿ رپ ارب اھچای وہا  اھ وت ڈرے علااہلل نب رمع حبص 

تعک وک اکی رتعک اور ڑپھ وہاجےن ےس سپ ڑپیھ اکی رتعک ورت یک رھپ لھک ایگ ارب وت داھکی ایھب رات ابیق ےہ سپ دواگہن ایک اس ر

 رک رھپ اےکس دعب دو رںیتعک ڑپںیھ رھپ بج وخػ وہا حبص اک وت اکی رتعک ورت ڑپیھ ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     271    حسیث 

 ٍٕ ٔ ٔف ٩ًَِ ٧َآ ٌِ َّي َیأ٣َُِز بَٔب ٔ َحً ِٟؤِتز ٔة فٔی ا ٌَ ِٛ َتئِن َواٟزَّ ٌَ ِٛ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَش٥ُِّ٠ بَيَِن اٟزَّ  َحاَجتٔطٔ أَ٪َّ 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع السؾ ریھپ ےت ےھت دو رتعک ورت یک ڑپھ رک اور ھچک اکؾ وہات وت اس وک ہہک دےتی رھپ اکی رتعک

 ڑپےتھ ےھت ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت اک ایبؿ

     272    حسیث 

ا٢َ  َٗ َت٤َٔة بَٔواحَٔسةٕ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ إؾ ََاَ٪ یُوتٔزُ  َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ ٩ِٜٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس ١ُ٤َ ٨ًَِٔس٧َا َوَل ٌَ ِٟ ًَلَی صََذا ا َِٟيَص  ٣َأٟک َو

ٔ ثَََلْث  ِٟؤِتز  أَِزنَی ا

 انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ایب واقص ورت ڑپےتھ ےھت دعب اشعء ےک اکی رتعک ۔



 

 

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

  

 انھ دعب رجف وہاجےن ےکورت ڑپ

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

     273    حسیث 

 ٍَ ا٢َ َٟٔداز٣ٔٔطٔ ا٧ُِوزِ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ َى  َ٘ َس ث٥َُّ اِستَِي َٗ ًَبَّإض َر ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٕ أَ٪َّ  ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ِس َذَصَب  ٩ًَِ َس َٗ  ا٨َّٟاُض َوصَُو َیِو٣َئٕٔذ 

ًَبَّإض  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٦َ  َ٘ َٓ ِبٔح  َٖ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ ِس اِنَْصَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َِٟداز٦ُٔ ث٥َُّ َرَج ََٓذَصَب ا ُظ  ِبَح  َََْصُ َّی اٟؼُّ أَِوَتَز ث٥َُّ َػل َٓ 

رک رےہ ںیہ اور اؿ دونں دیعس نب ریبج ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس وس رےہ رھپ اجےگ وت اہک آپ ےن اخدؾ ےس دوھکی ولگ ایک 

ںیم علااہلل نب ابعس یک اصبرت اجیت ریہ یھت وس ایگ اخدؾ رھپ آای اور اہک ہک ولگ ڑپھ ےکچ حبص یک امنز وت ڑھکے وہےئ علااہلل نب 

 ابعس اور ورت ڑپےھ رھپ امنز ڑپیھ حبص یک ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب
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     274    حسیث 

أس٥َ ب٩َِ ٣ُحَ  َ٘ ِٟ ا٣ٔٔت َوا ًَبَّإض َوًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُط أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَا٣ٔز ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ٕس َو َّ٤

 ٔ ٔ َرب ِحز َٔ ِٟ َس ا ٌِ ََ ِس أَِوَتزُوا  َٗ َة  ٌَ  ي

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب ابعس اور ابعدہ نب ااصلتم اور اقمس نب دمحم اور علااہلل نب اعرم نب رہعیب ےن ورت ڑپےھ دعب رجف وہ

 اجےن ےک ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

     275    حسیث 

ِبٔح َوأ٧ََا أُوتٔزُ  ِو أُٗٔي٤َِت َػََلةُ اٟؼُّ َٟ ا٢َ ٣َا أُبَالٔی  َٗ وزٕ  ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ 



 

 

 ریبکت وہ اجےئ حبص یک امنز یک ۔علا اہلل نب وعسمد ےن اہک ہک ےھجم ھچک ڈر ںیہن ےہ ارگ ںیم ورت ڑپاتھ وہں اور 

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

     276    حسیث 

ا ا٢َ ََاَ٪ ًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ِبٔح ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُ٪ َػََلَة اٟؼُّ ٤َُِٟؤذِّ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ ِبٔح  ٔلَی اٟؼُّ َد یَِو٣ّا إ َْخَ َٓ ِو٣ّا  َٗ ٣ٔٔت َیُؤ٦ُّ 

ِبَح  َّی بٔض٥ِٔ اٟؼُّ َّي أَِوَتَز ث٥َُّ َػل ََٜتطُ ًَُباَزةُ َحً أَِس َٓ 

ز ےک ےئل اور ومذؿ ےن ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک ابعدہ نب اصتم اامتم رکےت ےھت اکی وقؾ یک وت ےلک اکی روز حبص یک امن

 ریبکت یہک سپ اخومش ایک ابعدہ ےن ومذؿ وک اہیں کت ہک ورت ڑپاھ رھپ امنز ڑپاھیئ حبص یک ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

     277    حسیث 

 ُ ِّی َْل ٔن و٢ُ إ ُ٘ َة َي ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔي ًَا٣ٔز ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  أس٥ٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َس ٩ًَِ  ٌِ ََ ا٣ََة أَِو  َٗ ٔ ٍُ اِْل وتٔزُ َوأ٧ََا أَِس٤َ

ا٢َ  َٗ  َٝ ٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَيَّ ذَٟ ًَ  ُّٝ ٔ َيُظ ِحز َٔ ِٟ  ا

ےس رواتی ےہ ہک انس اوہنں ےن علااہلل نب اعرم ےس وہ ےتہک ےھت ںیم ورت ڑپاتھ وہں اور انس رکات وہں ریبکت حبص  علاارلنمح نب اقمس

 یک ای ورت ڑپاتھ وہں دعب رجف ےک کش ےہ علاارلنمح وک سک رطح اہک اوہنں ےن۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 ورت ڑپانھ دعب رجف وہاجےن ےک

     278    حسیث 

 ُ ِّی َْل ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٕس َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٍَ أَبَاُظ ا َّطُ َس٤ٔ أس٥ٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ثَىٔي ٣َأٟک  ٔ َحسَّ ِحز َٔ ِٟ َس ا ٌِ ََ  وتٔزُ 

 ابپ ےس وہ ےتہک ےھت ںیم ورت ڑپاتھ وہں دعب رجف وہاجےن ےک ۔ علاارلنمح نب اقمس ےن انس اےنپ

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

  



 

 

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

     279    حسیث 

َؼةَ  ِٔ ٩ًَِ َح  ٍٕ ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪  ٩ًَِ ٧َآ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ  ََٜت َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل  إَٔذا َس

ََلةُ  ا٦َ اٟؼَّ َ٘ ِب١َ أَِ٪ ُت َٗ َتئِن  َٔ ٔٔي َتئِن َخ ٌَ ِٛ َّی َر ِبٔح َػل ٩ًَِ اِْلََذأ٪ َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ ٤َُِٟؤذُِّ٪   ا

ت اؾ اوملنینم س ہص ےس رواتی ےہ ہک بج اذاؿ وہ یتکچ حبص یک وت ڑپےتھ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دو رںیتعک یکلہ، رضح

 امجتع ڑھکی وہےن ےس رتشیپ ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

     280    حسیث 

َِٟت إِٔ٪  ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔيٕس أَ٪َّ  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ثَىٔي ٣َأٟک  ٠ًََِيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ  ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٥َ َّ  َوَس٠َّ ٔ َحً ِحز َٔ ِٟ ًَِي ا ٌَ ِٛ ُٕ َر ِّٔ ُيَد آٔ٪ أ٦َِ ََل َٟ ُِٟقِ أَ بٔأ٦ُِّ ا ُٗو٢ُ أََْقَ َ ِّی َْل ٔن  ي إ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دلج ڑپےتھ رجف یک وتنسں وک اہیں کت ہک ںیم یتہک یھت 

 وسرہ افہحت یھب ڑپیھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ای ںیہن ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

     281    حسیث 

٠َِيض٥ِٔ  ًَ َد  ََْٓخَ ا٣ُوا ُيَؼ٠ُّوَ٪  َ٘ َٓ ا٣ََة  َٗ ٔ ِو٦ْ اِْل َٗ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َرُسو ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َّی اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

ِب١َ  َٗ َتئِن ا٠ََّٟتئِن  ٌَ ِٛ ِبٔح فٔی اٟزَّ َٔک فٔی َػََلةٔ اٟؼُّ ا َوذَٟ ٌّ ا أََػََلَتأ٪ ٣َ ٌّ ا٢َ أََػََلَتأ٪ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ِبٔح  َوَس٠َّ  اٟؼُّ



 

 

وک بت ےلک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک ولوگں ےن ریبکت ینس وت ڑھکے وہ رک ڑپےنھ ےگل وتنسں

دو  وملس اور رفامای ایک دو دو امنزںی اکی اسھت ایک دو دو امنزںی اکی اسھت اور رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی حبص یک امنز ںیم اؿ

 روتعکں ںیم وج ڑپیھ اجیت لبق امنز حبص ےک ۔

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

     282    حسیث 

َس أَ  ٌِ ََ اص٤َُا  ـَ َ٘ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ َتا ا ٌَ ِٛ َٓاَتِتُط َر ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٤ُِص َحسَّ ِت اٟظَّ ٌَ  ِ٪ ك٠ََ

 کل وک اچنہپ ہک علااہلل نب رمع یک وفت وہ ںیئگ ںیتنس رجف یک وت ڑپھ ںیل اوہنں ےن دعب آاتفب ےنلکن ےک ۔اامؾ ام

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

  

 اتکب ولصة الیلل :   ابب

 حبص یک وتنسں اک ایبؿ

     283    حسیث 

ٍَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ًَِ ا َّٟٔذي َػ٨َ ٍَ ٣ِٔث١َ ا َّطُ َػ٨َ ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ 

 اقمس نب دمحم ےس یھب ااسی یہ رموی ےہ ۔

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

  

  : ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 امنز امجتع یک 

  :   باب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امنز امجتع یک 

     284    حسیث 



 

 

١ُ َػ  ـُ ِٔ ًَةٔ َت َِٟح٤َا ا٢َ َػََلةُ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ی٩َ ٩ًَِ  ٍٕ َؤًِْشٔ ذِّ ََٔشِب َٔ ِٟ ََلَة ا

 َزَرَجّة 

 ریتھک ےہ ایلیک امنز ڑپےنھ ےس علا اہلل نب رمع 

 

لی ت

 

ض
ف
ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز امجتع یک 

 اتسسیئ درہج ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿامنز امجتع یک 

     285    حسیث 

 ٔ ١ُ ٩ِ٣ٔ َػََلة ـَ ِٓ ًَةٔ أَ َِٟح٤َا ا٢َ َػََلةُ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ی٩َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥ِ َوِحَسُظ بَٔد٤َِشٕة َؤًِْشٔ ُٛ  أََحٔس

 ُجزِئّا

  ےن امنز امجتع یک الضف ےہ اےلیک امنز ڑپےنھ ےس ح سی ہصح۔اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امنز امجتع یک 

     286    حسیث 

ُيِحَلَب ث٥َُّ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٓ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ آ٣َُز بَٔحَلٕب  َ٘ َٟ ٔسي بَٔئسظٔ  ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  آ٣ُزَ   َػل

 ُ ٠ًََِيض٥ِٔ ب  َٚ أََُحِّ َٓ ٔلَی رَٔجا٢ٕ  َٕ إ ٔ َيُؤ٦َّ ا٨َّٟاَض ث٥َُّ أَُخاٟ َٓ ََٟضا ث٥َُّ آ٣َُز َرُجَّل  ُيَؤذََّ٪  َٓ  ٔ ََلة ِو بٔاٟؼَّ َٟ  ٔ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ُيوَتُض٥ِ َوا

ٌَٔظاَئ  ِٟ ََٟظضَٔس ا ًَِو٤ّا َس٤ٔي٨ّا أَِو ٣ٔز٣َِاَتئِن َحَش٨ََتئِن  َّطُ َیحُٔس  ٥ُ٠َ أََحُسص٥ُِ أ٧َ ٌِ  َي

 دصق ایک اوبرہریہ ےس رواتی ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ےن

ہک مکح رکوں ڑکلایں وتڑ رک الج ےن اک رھپ مکح رکوں ںیم امنز اور اذاؿ وہ رھپ مکح رکوں اکی صخش وک اامتم اک اور وہ اامتم رکے رھپ 

اجؤں ںیم ےھچیپ ےس اؿ ولوگں ےک اپس وج ںیہن آےئ امجتع ںیم اور الجدوں اےکن  رھوں وک مسق اس ذات یک ےکسج ہضبق ںیم ریمی 

رگ یسک وک اؿ ںیم ےس ولعمؾ وہ اجےئ ہک اکی ڈہی دمعہ وگتش یک ای دو رھک رکبی ےک اےھچ ںیلم ےگ وت رضور آںیئ اشعء یک اجؿ ےہ ا

 امنز ںیم ۔

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



 

 

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اک ایبؿامنز امجتع یک 

     287    حسیث 

 َ٤ِٟ ََلةٔ َػََلت٥ُُِٜ فٔی بُيُوت٥ُِٜٔ إَٔلَّ َػََلَة ا ١ُ اٟؼَّ ـَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٌٔيٕس أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت   ُِٜتوبَةٔ ٩ًَِ َُِْسٔ ب٩ِٔ َس

 ز ےک ۔رسب نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک زدی نب اثتب ےن اہک الضف امنز وہ ےہ وج  رھوں ںیم ڑپیھ اجےئ وساےئ رفض امن

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 اشعء اور حبص یک امجتع یک 

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اشعء اور حبص یک امجتع یک 

     288    حسیث 

٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِبٔح ََل ٩ًَِ َس ٌَٔظأئ َواٟؼُّ ِٟ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن ُطُضوزُ ا ا٢َ بَِي٨َ٨َا َوبَيَِن ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َػل

و٧َُض٤َا أَِو ٧َِحَو َصَذا ٌُ  َيِشَتٔلي

ہک وہ حبص  دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای امہرے اور انموقفں ےک درایمں ںیم ہی رفؼ ےہ

 اور اشعء یک امجتع ںیم ںیہن آےتکس ای لثم اس ےک ھچک اہک ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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     289    حسیث 

ًَلَی اٟ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أَ٪َّ  ٕٙ إٔذِ َوَجَس ُُِؼ٩َ َطِوٕک  ی ا٢َ بَِي٤َ٨َا َرُج١ْ ی٤َِٔشي بَْٔطٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٙٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ی ٔ ْطَّ

ُٚ َو  ٔ ز َِ ِٟ ٤َِِٟبُلوُ٪ َوا وُ٪ َوا ٌُ ٤َِل ِٟ َضَساُئ َخ٤َِشْة ا ا٢َ اٟظُّ َٗ َُٟط َو ََفَ  َِ َٓ َٟطُ  َظَْکَ اهَّللُ  َٓ ُظ  َ
أََّخَّ ضٔيُس فٔی َسبٔي١ٔ َٓ َِٟضِس٦ٔ َواٟظَّ َػاحُٔب ا

 اهَّللٔ 

ای سپ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی صخش اج راہ  اھ راہ ںیم اس ےن اکی اکاٹن اپای وت اس وک اٹہ د



 

 

وملس ےن دیہش اپچن مسق ےک ولگ ںیہ وج اطوعؿ ےس رم رایض وہ ایگ اہلل اعتیل اس ےس وت شخب دای اس وک اور رفامای آپ یلص اہلل ہیلع 

 اجےئ ای دوتسں یک راہ ںیم ڈوب اجےئ ای اکمؿ ےس رگ رک رم اجےئ ای اہلل لج الجہل یک راہ ںیم دیہش وہ اجےئ ۔

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

  

  اتکب ولصة :   ابب

 

 اامجلعة

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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     290    حسیث 

أب  َِٟدلَّ َ٪ ب٩ِٔ أَِٔی َحِث٤ََة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ُس٠َِىَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َ٪ ب٩َِ أَِٔی َحِث٤ََة فٔی َحسَّ َس ُس٠َِىَ َ٘ َٓ  

ِبٔح َوأَ٪َّ ٤ًَُ  ًَلَی اٟظِّ َػََلةٔ اٟؼُّ ٤َزَّ  َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ ا٨ََّٟبؤيِّ  ٚٔ َوا و َ٪ بَيَِن اٟشُّ ٩َُٜ ُس٠َِىَ ٚٔ َو٣َِش و ٔلَی اٟشُّ أب ََُسا إ َِٟدلَّ أئ أ٦ُِّ َز ب٩َِ ا َٔ

ًَِي٨َاظُ  ٠َبَِتُط  َِ َٓ ِّی  َّطُ بَاَت ُيَؼل َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ِبٔح  َ٪ فٔی اٟؼُّ ٥ِ أََر ُس٠َِىَ َٟ ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪َ ِبٔح فٔی  ُس٠َِىَ ا٢َ ٤ًَُزُ َْلَِ٪ أَِطَضَس َػََلَة اٟؼُّ َ٘ َٓ

ِي٠َّة  َٟ ُٗو٦َ  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ًَٔة أََحبُّ إ َِٟح٤َا  ا

اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب ہمثح ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن ہن اپای امیلسؿ نب ایب ہمثح وک حبص یک امنز ںیم اور رمع نب اطخب  ےئ 

ؿ اک ابزار اور دجسم ےک چیب ںیم وس  یل اؿ وک  اف امں امیلسؿ یک وت وپاھچ رضحت رمع ےن  اف ےس ہک ںیم ےن ںیہن داھکی ابزار وک اور  رھ امیلس

 امیلسؿ وک حبص یک امنز ںیم وت اہک  اف ےن ہک وہ رات وک امنز ڑپےتھ رےہ اس ےئل اؿ یک آںیھکن گل ںیئگ بت رفامای رمع ےن اہتبل ےھجم حبص

 وہان رات یک ابعدت ےس  رتہ ولعمؾ وہات ےہ ۔ یک امنز ںیم احرض

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة
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٤ًََِزَة اِْلَنِ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی  ًَ ٠ٔيَّل ٩ًَِ  َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  أَي أَص١َِ ا ٌَٔظأئ ََفَ ِٟ ٔلَی َػََلةٔ ا اَ٪ إ َّٔ ًَ ا٢َ َجاَئ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َٗ َُّط  َؼارٔيِّ أ٧َ

 َٓ َِٟيطٔ  ٔ َح٠ََص إ َٓ ٤َِزَة  ًَ أََتاُظ اب٩ُِ أَِٔی  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس ی٨ََِتٔوزُ ا٨َّٟاَض أَِ٪ یََُِٜرُوا  ٔ ا ٍَ فٔی ٣َُؤَّخَّ اِؿَلَح َٟطُ ٩ِ٣َ صُ َٓ َ ا٢َ ٣َا َشأ َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ َو 

ِي٠َٕة َو٩ِ٣َ َط  َٟ  َٕ ا٦َ نِٔؼ َٗ ٤ََّا  َٜأ٧َ َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ َٟطُ ًُِث٤َاُ٪ ٩ِ٣َ َطضَٔس ا ا٢َ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ آٔ٪  ُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ٤ََّا  َٜأ٧َ َٓ ِبَح  ضَٔس اٟؼُّ

ِي٠َّة  َٟ 

آےئ دجسم ںیم امنز اشعء ےک ےئل وت داھکی ہک ولگ مک ںیہ وت ٹیل علاارل نمح نب ایب رمعہ ااصنری ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ نب نافؿ 



 

 

رےہ دجسم ںیم اریخ ںیم ااظتنر رک ےت ےھت ولوگں ےک عمج وہےن اک سپ آےئ نب ایب رمعہ اور ےھٹیب امثعؿ ےک اپس سپ وپاھچ امثعؿ ےن ہک 

 رقآؿ مت وک اید ےہ وت ایبؿ ایک اوہنں ےن رھپ رفامای رضحت وکؿ وہ مت ایبؿ ایک اؿ ےس انب ایب رمعہ ےن انؾ اانپ رھپ وپاھچ امثعؿ ےن ہک انتک

 امثعؿ ےن اؿ ےس وج صخش احرض وہ حبص یک امجتع ںیم وت وگای اس ےن اسری رات ابعدت یک ۔

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

  

 ےنھ اک ایبؿاامؾ ےک اسھت دوابرہ امنز ڑپ

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اامؾ ےک اسھت دوابرہ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     292    حسیث 

أُذِّ  َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّط ََاَ٪ فٔی ٣َِح٠ٕٔص ٣َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ ٣ِٔحَح٩ٕ أ٧َ ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٩ًَِ ٣ِٔحَح٩ٕ  َ٘ َٓ ََلةٔ   َ٪ بٔاٟؼَّ

َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٥ِ ُيَؼ١ِّ ٣َ َٟ ٍَ َو٣ِٔحَح٩ْ فٔی ٣َِح٠ٔٔشطٔ  َّی ث٥َُّ َرَج ََٓؼل  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ ٣َا َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ا٢َ بَلَی یَا َر  َ٘ َٓ َِٟشَت بَٔزُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٍَ ا٨َّٟأض أَ َِّی ٣َ َک أَِ٪ ُتَؼل ٌَ َٟطُ َرُسو٢ُ ٨َ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ِس َػ٠َِّيُت فٔی أَصِلٔی  َٗ ٜٔىِّي  ُسو٢َ اهَّللٔ َوَل

ِس َػ٠َِّيَت  َٗ ٨َِت  ُٛ ٍَ ا٨َّٟأض َوإِٔ٪  ََٓؼ١ِّ ٣َ ٥َ إَٔذا ٔجئَِت  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

وہیئ امنز یک وت اےھٹ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس نجحم نب ایب نجحم ےس رواتی ےہ ہک وہ ےھٹیب ےھت روسؽ اہلل ےک اپس اےنت ںیم اذاؿ 

 اور امنز ڑپھ رک آےئ وت داھکی ہک نجحم وںیہ ےھٹیب ںیہ بت رفامای اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ویکں مت ےن امنز ںیہن ڑپیھ

 ہیلع وملس ہکلب ںیم ڑپھ اکچ  اھ امنز اےنپ  رھ بس ولوگں ےک اسھت ایک مت املسمؿ ںیہن وہ اہک نجحم ےن ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 ںیم بت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج وت آےئ دجسم ںیم وت امنز ڑپھ ولوگں ےک اسھت ارگہچ وت ڑپھ اکچ وہ ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اامؾ ےک اسھت دوابرہ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     293    حسیث 

ََلَة ٣َ  ِّی فٔی بَِئًي ث٥َُّ أُِزرُٔک اٟؼَّ ِّی أَُػل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ  ٔ َٟطُ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ َٓأَُػل ٔ أَ ٍَ اِْل٣َٔا٦

ِبُس ا ًَ َّ َِٟيَک إ٧ٔ ٔ َُٟط اب٩ُِ ٤ًََُز أََو َذَٟٔک إ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُ َػََلتٔی  ٌَ ا٢َ اٟزَُّج١ُ أَیََّتُض٤َا أَِج َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ١ُ أَیََّتُض٤َا هَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َن ٌَ ٔلَی اهَّللٔ َیِح ٤َا َذَٟٔک إ



 

 

 َطاَئ 

وہں اےنپ  رھ ںیم رھپ اپات وہں امجتع وک اسھت انعف ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ علااہلل نب رمع ےس ہک ںیم امنز ڑپھ اتیل 

اامؾ ےک ایک رھپ ڑپوھں اسھت اامؾ ےک اہک علااہلل نب رمع ےن اہں اہک اس صخش ےن سپ دو امنزوں ںیم وک یسن امنز وک رفض ت وھجں اور 

ر ےہ سج وک اچےہ رفض رک دے سک وک لفن وت وجاب دای علااہلل نب رمع ےن ہک ھجت وک اس ےس ایک بلطم ہی وت اہلل لج الجہل اک اایتخ

 سج وک اچےہ لفن رک دے ۔
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ٌٔيٕس أَ٪َّ َر  ِّی٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس أَٔجُس اِْل٣َٔا٦َ ُيَؼل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ِّی فٔی بَِئًي ث٥َُّ آٔت ا ِّی أَُػل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا  ُجَّل َسأ٢ََ َس

٠ُُض٤َا  ٌَ ٌٔيْس أََو أ٧ََِت َتِح ا٢َ َس َ٘ َٓ أَیُُّض٤َا َػََلتٔی  َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٌٔيْس َن ا٢َ َس َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ أَُػل َٓ َّ أَ ٔلَی اهَّللٔ إ٧ٔ  ٤َا َذَٟٔک إ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ دیعس نب بیسم ےس ںیم امنز ڑپھ اتیل وہں اےنپ  رھ ںیم رھپ آات وہں دجسم ںیم 

رفض ت وھجں اہک وس اپات وہں اامؾ وک امنز ڑپاتھ وہا ایک رھپ ڑپوھں اس ےک اسھت امنز اہک دیعس ےن اہں وت اہک اس صخش ےن رھپ سک امنز وک 

 دیعس ےن وت رفض اور لفن رک  اتک ےہ ہی اکؾ اہلل لج الجہل اک ےہ ۔

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

  

  :   ابب
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٤َِِٟشحَٔس ٩ًَِ َر  ِّی فٔی بَِئًي ث٥َُّ آٔت ا ِّی أَُػل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َُّط َسأ٢ََ أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيَّ  ِّی ُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي أََسٕس أ٧َ أَٔجُس اِْل٣َٔا٦َ ُيَؼل َٓ  

إٔ٪َّ  َٓ ٍَ َذَٟٔک  إٔ٪َّ ٩ِ٣َ َػ٨َ َٓ ُط  ٌَ ََٓؼ١ِّ ٣َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ أَبُو أَیُّوَب َن َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ أَُػل َٓ ٍٕ أَ ٍٕ أَِو ٣ِٔث١َ َسِض٥ٔ َج٤ِ  َٟطُ َسِض٥َ َج٤ِ

اکی صخش ےس وج نب ادس ےک ہلیبق ےس  اھ رواتی ےہ ہک اس ےن وپاھچ اوب اویب ااصنری ےس وت اہک ہک ںیم امنز ڑپھ اتیل وہں  رھ ںیم 

ےک اہک اوب اویب ےن اہں وج ااسی رکے اگ رھپ آات وہں دجسم ںیم وت اپات وہں اامؾ وک امنز ڑپےتھ وہےئ ایک امنز ڑپھ ولں دوابرہ اسھت اامؾ 

اس وک وثاب امجتع وک ےلم اگ ای لثم امجتع ےک ای اس وک رکشل االسؾ ےک وثاب اک اکی ہصح ےلم اگ ینعی اغزی اک وثاب اپےئ اگ اس وک 



 

 

 امنز ڑپےنھ اک ۔زمدہفل ںیم رےنہ اک وثاب ےلم اگ ای اس وک دورہا وثاب ےلم اگ اکی اےلیک امنز ڑپےنھ اک دورسا امجتع ےس 
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و ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َُٟض٤َا٩ًَِ ٣َأٟک  ِس  ٌُ ََل َي َٓ ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ  ُض٤َا ٣َ َٛ ِبَح ث٥َُّ أَِزَر زَٔب أَِو اٟؼُّ ِِ ٤َِٟ َّی ا  ٢ُ ٩ِ٣َ َػل

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش امنز ڑپھ ےل رغمب ای حبص یک رھپ اپےئ اؿ دوونں امجوتعں وک وت دوابرہ ہن 

 ڑپےھ ۔
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 امجتع ےس امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

  :   ابب
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َّی أَ  ا٢َ إَٔذا َػل َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٘ٔي٥َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٕ َواٟشَّ ٌٔي َـّ إٔ٪َّ ٓٔيض٥ِٔ اٟ َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ُِيَد َٓ ٥ِ بٔا٨َّٟأض  ُٛ َحُس

٠ُِيَلو٢ِِّ ٣َا َطاَئ  َٓ ٔشطٔ  ِٔ ٥ِ ٨َٟٔ ُٛ َّی أََحُس َٜبٔيَر َوإَٔذا َػل  َواِل

 رکے اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج امنز ڑپاھےئ وکیئ مت ںیم ےس وت اچےیہ ہک ک فیف

 ویکہکن امجتع ںیم امیبر اور فیعض اور وبڑےھ یھب وہےت ںیہ اور بج اےلیک ڑپےھ وت انتج اچےہ وطؽ رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِ َُي ُط أََحْس  ٌَ َِٟيَص ٣َ ٠ََوأت َو ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز فٔی َػََلة ًَ ٤ُُِٗت َوَراَئ  ا٢َ  َٗ َُّط  ٍٕ أ٧َ ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبُس اهَّللٔ بَٔئسظ ًَ  َٕ َٟ َدا َٓ رٔي 

٠َىٔي حَٔذائَُط ٩ً ی٤ي٨ط ٌَ َح َٓ 



 

 

 نب رمع ےک اور وکیئ ہن  اھ وساےئ ریمے وت ےھچیپ ےس ڑکپ ےک علااہلل ےن انعف ےس رواتی ےہ ہک ںیم ڑھکا وہا امنز ںیم اسھت علااہلل

 ےھجم اینپ داینہ رطػ ربارب ڑھکا ایک ۔
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 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا َِٟيطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ  ٔٙ ٘ٔي ٌَ ِٟ ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُجَّل ََاَ٪ یَُؤ٦ُّ ا٨َّٟاَض بٔا ٨ََضاظُ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٓ 

ا زیسی ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش اامتم رکات  اھ ولوگں یک قیقع ںیم وت عنم رکوا اجیھب اامتم ےس اس وک رمع نب علا

 ےن ۔

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

  

 اامؾ اک ھٹیب رک امنز ڑپانھ

  :   ابب
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َّی اهَّللُ َّی َػََلّة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََٓؼل ُط اِْلَی٩ُ٤َِ  ُّ٘ َُٓحٔحَع ٔط  ََ ُْصٔ َٓ ّسا  ٥َ َرَٛٔب ََفَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ١ٌَٔ اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔيِؤَت٥َّ ب ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ وّزا  ٌُ ُٗ أًْس َوَػ٠َِّي٨َا َوَرائَُط  َٗ ٠ََوأت َوصَُو  ََٓؼ اٟؼَّ ائ٤ّٔا  َٗ َّی  إَٔذا َػل َٓ وا َٗٔيا٣ّا طٔ  ُّ٠

ََٟک  وُٟوا َرب٨ََّا َو ُ٘ َٓ ٍَ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُظ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ وا َوإَٔذا  ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ وا َوإٔذَا َر ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ ََٓؼ٠ُّوا َوإَٔذا َر َّی َجأّٟشا  َِٟح٤ُِس َوإَٔذا َػل ا

وَ٪  ٌُ  ُج٠ُوّسا أَِج٤َ

وملس وسار وہےئ اکی وھگڑے رپ سپ رگ ڑپے اس رپ ےس وت لھچ ایگ داینہ  اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اجبن آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک سپ امنز ڑپیھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ھٹیب رک اور امنز ڑپیھ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

ہک اامؾ اس ےئل رقمر ایک ایگ ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ  ےھچیپ ھٹیب رک رھپ بج افرغ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےس وت رفامای

اور بج اامؾ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک ڑپوھ اور بج اامؾ روکع رکے وت مت یھب روکع رکو اور بج اامؾ رس 



 

 

 بج اامؾ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک ڑپوھ ۔ ااھٹےئ وت مت یھب رس ااھٹؤ اور بج اامؾ عمس اہلل نمل دمحہ ےہک وت مت رانب کل ادمحل وہک اور
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ٔ ب٩ِٔ ُُعِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َّی َرُسو٢ُ َحسَّ َِٟت َػل ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة 

 ٔ َِٟيض ٔ أََطاَر إ َٓ ِو٦ْ َٗٔيا٣ّا  َٗ َّی َوَرائَطُ  َّی َجأّٟشا َوَػل ََٓؼل ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َطإک  َّی اهَّللُ  ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٥ِ أَِ٪ اِج٠ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ُشوا 

َؼ  َٓ َّی َجأّٟشا  وا َوإَٔذا َػل ٌُ َٓ اِر َٓ  ٍَ َٓ وا َوإَٔذا َر ٌُ َٛ اِر َٓ  ٍَ َٛ إَٔذا َر َٓ ١ٌَٔ اِْل٣َٔا٦ُ ُٟٔيِؤَت٥َّ بٔطٔ  ٤ََّا ُج وَ٪ إ٧ٔ ٌُ  ٠ُّوا ُج٠ُوّسا أَِج٤َ

  اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع و

 

ملس ےن امیبری ےس ھٹیب رک اور ولوگں ےن ڑھکے وہ رضحت اؾ اوملنم

رک ڑپانھ رشوع ایک بت ااشرہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ ےس ہک ھٹیب اجؤ رھپ بج افرغ وہےئ امنز ےس اور رفامای اامؾ اس ےئل 

یھب رس ااھٹؤ اور بج اامؾ ھٹیب رقمر وہا ےہ ہک اس یک ریپوی یک اجےئ بج اامؾ روکع رکے مت یھب روکع رکو اور بج رس ااھٹےئ مت 

 رک امنز ڑپےھ مت یھب ھٹیب رک امنز ڑپوھ ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اامؾ اک ھٹیب رک امنز ڑپانھ

     302    حسیث 

َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َوَجَس أَبَا بَِْکٕ َوصُوَ ٩ًَِ صَٔظا٦ َٓ َتَی  أ َٓ َد فٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٥َ ََّخَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِّی  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ

 َٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪  َّی اهَّللُ  َِٟيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ أََطاَر إ َٓ اِسَتأََِّخَ أَبُو بَِْکٕ  َٓ ٠ًََِيطٔ بٔا٨َّٟأض  َّی اهَّللُ  َح٠ََص َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٤َا أ٧ََِت 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِّی ََٔؼََلةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل کَاَ٪ أَبُو بَِْکٕ ُيَؼل َٓ ٔلَی َج٨ِٔب أَِٔی بَِْکٕ  ٥َ إ وَ٪  َوَس٠َّ َوصَُو َجأْٟص َوََاَ٪ ا٨َّٟاُض ُيَؼ٠ُّ

 ََٔؼََلةٔ أَِٔی بَِْکٕ 

ہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ابرہ ےلک رمض ومت ںیم وس آےئ دجسم ںیم اور اپای اوبرکب وک امنز ڑپاھ رعو

رےہ ےھت ڑھکے وہ رک وت ےھچیپ انٹہ اچاہ رضحت اوبرکب ےن سپ ااشرہ ایک رضحت یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ ہگج رپ روہ اور ھٹیب  ےئ آپ 

  وملس ربارب ولہپ ںیم اوبرکب ےک وت اوبرکب رضحت یک امنز یک ریپوی رکےت ےھت اور ولگ اوبرکب یک ریپوی رک ےت ےھت ۔یلص اہلل ہیلع

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



 

 

  

 اک ایبؿ ھٹیب رک ڑپےنھ ےس

 

لی ت

 

ض
ف
 ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ یک 

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿ ھٹیب رک ڑپےنھ ےس

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ یک 

     303    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ٥ِ َو ٩ًَِ  ُٛ ا٢َ َػََلةُ أََحٔس َٗ صَُو ٥َ 

ائ٥ْٔ  َٗ ٕٔ َػََلتٔطٔ َوصَُو  أًْس ٣ِٔث١ُ نِٔؼ َٗ 

علا اہلل نب رمعو نب ااعلص ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ھٹیب رک امنز ڑپےنھ ںیم آداھ وثاب ےہ ہب ةسن 

 ڑھکے وہ رک ڑپےنھ ےک ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿ ھٹیب رک ڑپےنھ ےس

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ یک 

     304    حسیث 

َضا َط  ٜٔ ًِ ٨ََٟا َوبَاْئ ٩ِ٣ٔ َو ٤َِٟٔسی٨ََة ٧َا ٔس٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  َّی سٔ ٩ًَِ  َد َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََْٓخَ یْس 

َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ وّزا  ٌُ ُٗ وَ٪ فٔی ُسِبَحتٔض٥ِٔ  ًَلَی ا٨َّٟأض َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  أًسٔ ٣ِٔث١ُ اهَّللُ  َ٘ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلةُ ا

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٕٔ َػََلةٔ ا  نِٔؼ

 رواتی ےہ ہک ہک بج آےئ مہ دمہنی ںیم وت اخبر وابیئ تہب تخس وہ ایگ مہ وک سپ آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل علا اہلل نب رمع ااعلص ےس

ہیلع وملس ولوگں ےک اپس اور وہ لفن امنزںی ھٹیب رک ڑپھ رےہ ےھت وس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج ھٹیب رک ڑپےھ اگ اس وک 

  اگڑھکے وہ رک ڑپےنھ واےل اک آداھ وثاب ےلم

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

  

 لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة



 

 

 لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ

     305    حسیث 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  َؼَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ َّی فٔی ُسِبَحتٔطٔ ٩ًَِ َح ٥َ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  َس٥ََّ٠ أ٧َ

يَُرتِّ  َٓ  ٔ وَرة ُ بٔاٟشُّ أ أًّسا َوَيِقَ َٗ ِّی فٔی ُسِبَحتٔطٔ  َٓکَاَ٪ ُيَؼل  ٕ ا٦ ٌَ اتٔطٔ َٔ َٓ ِب١َ َو َٗ َّي ََاَ٪  مُّ َحً َٗ أًّسا  َّي َتُٜوَٗ َ٪ أَكَِو٢َ ٩ِ٣ٔ ٠َُضا َحً

 أَكَِو٢َ ٨ِ٣َٔضا

رضحت اؾ اوملنینم س ہص ےس رواتی ےہ ہک ںیہن داھکی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک لفن ھٹیب رک ڑپےتھ وہےئ یھبک رگم 

ےتھ ہک وہ ڑبی وافت ےس اکی اسؽ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس لفن ھٹیب رک ڑپےتھ اور وسرت وک اس دقر وخیب ےس رہھٹ رہھٹ رک ڑپ

 ےس ڑبی وہ اجیت ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ

     306    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِي١ٔ ٩ًَِ  ِّی َػََلَة ا٠َّٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل َّی اهَّللُ  ٥َِٟ َتَز َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََّضا  ََّضا أَِخبَرَِتُط أ٧َ ٥َ أ٧َ

 ٔ أَ ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ ثَََلث ََٓقَ ا٦َ  َٗ  ٍَ َٛ َّي إَٔذا أََراَز أَِ٪ َیزِ أًّسا َحً َٗ أُ  َٓکَاَ٪ َيِقَ َّي أََس٩َّ  مُّ َحً َٗ أًّسا  ٍَ  يَن أَِو َٗ َٛ ٌٔيَن آیَّة ث٥َُّ َر ََ  أَِر

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن یھبک ںیہن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک دجہت یک امنز ھٹیب رک ڑپےتھ 

روکع ےس ےلہپ ڑھکے وہ رک وہےئ رگم بج نس آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک زایدہ وہ ایگ وت ھٹیب رک ڑپےنھ ےگل رھپ یھب سیت ای اچسیل آںیتی 

 ڑپھ ےتیل رھپ روکع رکےت ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ

     307    حسیث 

َّی اهَّللُ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٔ أُ َوصَُو َجاٟ َيِقَ َٓ ِّی َجأّٟشا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ ُيَؼل ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ْص  

 َٛ ائ٥ْٔ ث٥َُّ َر َٗ أَ َوصَُو  َقَ َٓ ا٦َ  َٗ ٌٔيَن آَیّة  ََ ِسُر ٣َا یَُٜوُ٪ ثَََلثٔيَن أَِو أَِر َٗ ائَتٔطٔ  إَٔذا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ْٔقَ ةٔ  ٍَ َٓ ٌَ ِٛ ٍَ فٔی اٟزَّ َوَسَحَس ث٥َُّ َػ٨َ



 

 

ا٧َٔئة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک   اٟثَّ

 اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ھٹیب رک امنز ڑپےتھ وت ڑپاھ رکےت الکؾ اہلل وک ےھٹیب ےھٹیب بج سیت ای اچسیل آںیتی

 دورسی رتعک ںیم ایس رطح رکےت ۔ ابیق رںیتہ وت ڑھکے وہ رک اؿ وک ڑپےتھ رھپ روکع اور دجسہ رک ےت اور

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 لفن امنز ھٹیب رک ڑپےنھ اک ایبؿ
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ٔ َو  َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ُط أَ٪َّ ُُعِ َِ َّطُ ب٠ََ ٔب ََا٧َا ُيَؼ٠َِّيأ٪ ا٨َّٟا٠ََٔٓة َوص٤َُا ٣ُِحتَبَٔيا٪ٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا  َس

 اامؾ امکل وک اچنہپ رعوہ نب زریب اور دیعس نب بیسم ےس ہک وہ لفن امنز ڑپےتھ ھٹیب رک دوونں اپؤں وک ڑھکا رک ےک اور رسنی زنیم ےس اگل

 رک ۔

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

  

 امنز ویطس اک ایبؿ

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 امنز ویطس اک ایبؿ

     309    حسیث 

 ُ ا ث ّٔ ََٟضا ٣ُِؼَح ُتَب  ِٛ ًَائَٔظُة أَِ٪ أَ ا٢َ أ٣ََزَِتىٔي  َٗ َّطُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٔ اِْلیََة ٥َّ ٩ًَِ أَِٔی یُو٧َُص ٣َِولَی  َت صَٔذظ ِِ َِٟت إَٔذا ب٠ََ ا َٗ

 َٓ ُتَضا آَذ٧ُِتَضا  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ا٧ٔتٔيَن  َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل  ُِٟوِسَلي َو ٔ ا ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ ًَلَی اٟؼَّ ِّی َحآُٔووا  ٔن ًَلَی َٓآذ ًَلَیَّ َحآُٔووا  أ٠َ٣َِِت 

ِْصٔ َو  ٌَ ِٟ ٔ ا ُِٟوِسَلي َوَػََلة ٔ ا ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ ٠ًََِيطٔ اٟؼَّ َّی اهَّللُ  ُتَضا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ًَائَٔظُة َس٤ٔ َِٟت  ا َٗ ا٧ٔتٔيَن  َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل 

 ٥َ  َوَس٠َّ

اوب ویسن ےس رواتی ےہ ہک مکح ایک ھجم وک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےن الکؾ ےک ےنھکل اک اور اہک ہک بج مت اس آتی رپ وچنہپ احوظف یلع 

 وت ھجم وک ربخ رک دانی سپ بج اچنہپ ںیم اس آتی وک وت ربخ دے دی ںیم ےن اؿ وک، اہک اوہنں ےن ویں وھک اولصلات واولصلة اول

 

ة
ت 
یطس آال 

 احوظف یلع اولصلت واولصلة اولیطس واولصلة ارصعل ینعی احمتظف رکو امنزوں رپ اور ویطس امنز رپ اور رصع یک امنز رپ اہک اعہشئ ےس ہک ںیم



 

 

 ہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ۔ےن انس اس وک روسؽ ا

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 امنز ویطس اک ایبؿ

     310    حسیث 

 ُ َؼَة أ ِٔ ا َٟٔح ّٔ ُتُب ٣ُِؼَح ِٛ ٨ُِت أَ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َرآ ًَ ًَلَی ٩ًَِ  ِّی َحآُٔووا  ٔن َٓآذ ٔ اِْلیََة  َت َصٔذظ ِِ َِٟت إَٔذا ب٠ََ ا َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٦ِّ ا

ًَلَیَّ َحآُٔوو أ٠َ٣َِِت  َٓ ُتَضا آَذ٧ُِتَضا  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ ا٧ٔتٔيَن  َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل  ُِٟوِسَلي َو ٔ ا ََلة ٠ََوأت َواٟؼَّ ََلةٔ اٟؼَّ ٠ََوأت َواٟؼَّ ًَلَی اٟؼَّ ا 

ُِٟوِسَلي ا٧ٔتٔيَن  ا َٗ ُٗو٣ُوا ِهَّلِل  ِْصٔ َو ٌَ ِٟ  َوَػََلةٔ ا

رمعو نب راعف ےس رواتی ےہ ہک الکؾ اہلل اتھکل  اھ رضحت اؾ اوملنینم س ہص ےک واےطس وت اہک اوہنں ےن بج مت اس آتی رپ وچنہپ 

اؿ وک وت وھکاای اوہنں ےن اس رطح احوظفا یلع اولصلات واولصلة اولیطس وت ےھجم االطع رکان سپ بج اچنہپ اس آتی رپ ربخ یک ںیم ےن 

ز رپ اور احوظفا یلع اولصلات واولصلة اولیطس وولصة ارصعل ووقوم اہلل اقنیتن ینعی احمتظف رکو امنزوں رپ اور چیب وایل امنز رپ اور رصع یک امن

 ڑھکے روہ اہلل ےک اسےنم پچ اور اخومش ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 امنز ویطس اک ایبؿ

     311    حسیث 

ُت َزیَِس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٤َِِٟدزُومٔیِّ أ٧َ َٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ یَزِبُو ُِٟحَؼئِن  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ََلةُ َحسَّ و٢ُ اٟؼَّ ُ٘ ثَابٕٔت َي

ِٟوُ  ٔ ا ِضز  ِسَلي َػََلةُ اٟوُّ

 علاارلنمح نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس زدی نب اثتب ےس ےتہک ےھت ولصة اولیطس رہظ یک امنز ےہ ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 امنز ویطس اک ایبؿ

     312    حسیث 

وََلٔ٪ اٟؼَّ  ُ٘ ًَبَّإض ََا٧َا َي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب َو ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔح  ُِٟوِسَلي َػََلةُ اٟؼُّ ََلةُ ا



 

 

 ٔ ٔلَیَّ ف ُت إ ٌِ ًَبَّإض أََحبُّ ٣َا َس٤ٔ ًَلٓٔیٕ َواب٩ِٔ  ِو٢ُ  َٗ َٔک ٣َأٟک َو  ی ذَٟ

 اامؾ امکل وک اچنہپ رضحت یلع نب ایب اطبل اور علاا اہلل نب ابعس ےس وہ دوونں اصبح رفامےت ےھت ہک ولصة ویطس حبص یک امنز ےہ ۔

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

  

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     313    حسیث 

ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٣ُ  ٥َ ُيَؼل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّطُ َرأَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِظَت٤َّٔل بٔطٔ فٔی بَِئت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَِٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ

ِيطٔ  َٓ ا َطَ ٌّ ِيطٔ  َوأؿ َ٘ ًَاتٔ  ًَلَی 

رمع نب ایب ک ہم ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک امنز ڑپےتھ وہےئ اکی ڑپکے ںیم ےتٹیپل ےھت آپ 

 یلص اہلل ہیلع وملس اس وک اور دوونں انکرے اس ےک دوونں دنکوھں رپ ےھت رضحت اؾ ک ہم ےک  رھ ںیم

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     314    حسیث 

ََلةٔ فٔی ثَوِ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َسائَّٔل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٕب َواحٕٔس 

٥َ أََو ٟٔک٥ُِِّٜ٠ُ ثَِوبَا٪ٔ   َوَس٠َّ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک امنز درتس ےہ اکی ڑپکے ںیم رفامای آپ 

 و ڑپکے ےتلم ںیہ ۔یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک مت ںیم ےس رہ یسک وک د

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     315    حسیث 



 

 

ا٢َ ُسئ١َٔ أَبُو صَُزیِزََة َص١ِ  َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ١ُ أ٧ََِت ٩ًَِ َس ٌَ ِٔ َٟطُ َص١ِ َت ٘ٔي١َ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ِّی اٟزَُّج١ُ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ُيَؼل

٤ِِٟٔظَحٔب  لَی ا ٌَ َٟ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َوإٔ٪َّ ثَٔيأِی  ِّی َْلَُػل ٔن ٥ِ إ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ  َذَٟٔک 

اہک درتس ےہ سپ اہک ایگ اؿ ےس ایک مت یھب  دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک وپےھچ  ےئ اوبرہریہ اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ ےس

 ااسی رکےت وہ وجاب دای اہں ںیم اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپاتھ وہں ابووجد اس ابت ےک ہک ریمے ڑپکے اپتیئ رپ رےھک وہےت ںیہ ۔

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

  

 اتکب  :   ابب

 

 ولصة اامجلعة

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     316    حسیث 

َِٟواحٔسٔ  ِؤب ا ِّی فٔی اٟثَّ ًَِبٔس اهَّللٔ ََاَ٪ ُيَؼل ُط أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي   َحسَّ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اجرب نب علااہلل ااصنری امنز ڑپےتھ ےھت اکی ڑپکے ںیم ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     317    حسیث 

 ِّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ ََاَ٪ ُيَؼل َس ب٩َِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ َِٟواحٔسٔ ٩ًَِ َربٔي ٤ٔئؽ ا َ٘ ِٟ  ی فٔی ا

 رہعیب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک دمحم نب رمعو نب زحؾ امنز ڑپےتھ ےھت فرػ رکہت نہپ رک ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 اک ایبؿاکی ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ 

     318    حسیث 

 َٓ ٥َِٟ َیحِٔس ثَِوبَئِن  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ا بٔطٔ ٩ًَِ َجابٔز ّٔ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٠ِ٣َُتٔح ٠ُِيَؼل

زِٔر بٔطٔ  ٠َِيتَّ َٓ ٔؼيّرا  َٗ ِوُب  إِٔ٪ ََاَ٪ اٟثَّ َٓ 

علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش ہن اپےئ وت امنز ڑپےھ اکی ڑپکا ٹیپل رک ارگ ڑپکا اجرب نب 

 وھچاٹ وہ وت اس یک ہت دنب رک ےل ۔



 

 

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

  

 ےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿوعرت یک امنز طقف رک

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 وعرت یک امنز طقف رکےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿ

     319    حسیث 

 َّ ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ  َٔ ِر ٤َِٟزِأَةٔ فٔی اٟسِّ ِّی فٔی بَاب اٟزُِّخَؼٔة فٔی َػََلةٔ ا ٥َ ََا٧َِت ُتَؼل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ى اهَّللُ 

ِٟد٤َٔارٔ  َٔ َوا ِر  اٟسِّ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ امنز ڑپیتھ ںیھت رکہت اور رس دنبنھ ںیم

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

  

 اتک :   ابب

 

 ب ولصة اامجلعة

 وعرت یک امنز طقف رکےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿ

     320    حسیث 

 َ٤ِٟ ِّی ٓٔيطٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َاَذا ُتَؼل َّی اهَّللُ  َِٟت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َ ََّضا َسأ طٔ أ٧َ ِّی ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟت ُتَؼل ا َ٘ َٓ َيأب  فٔی زِأَةُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

َس٣َِيَضا َٗ َب ُهُضوَر  ّٔ إَٔذا َُيَّ ٔ اب َٔ اٟشَّ ِر ِٟد٤َٔارٔ َواٟسِّ  ا

اؾ رحاؾ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ رضحت اؾ ک ہم ےس ہک وعرت سک دقر ڑپکوں ںیم امنز ڑپھ  یتک ےہ وت وجاب دای ہک 

 امخر اور رکہت ںیم ااسی ابمل وہ ہک اس ےس اپؤں ڈپھ اجںیئ ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

 وعرت یک امنز طقف رکےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿ

     321    حسیث 

٩ًَِ ًُبَيِ  ٌٔيٕس  ٩ًَِ َُِْسٔ ب٩ِٔ َس ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٔ ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ ٩ًَِ ب َِٟدِوََلنٔیِّ َوََاَ٪ فٔی َحِحز ٔ ا ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز

٠َِيَضا إَٔزاْر  ًَ َِٟيَص  ِٟد٤َٔارٔ  َٔ َوا ِر ِّی فٔی اٟسِّ ٥َ أَ٪َّ ٣َِي٤ُو٧ََة ََا٧َِت ُتَؼل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل



 

 

ہن اؾ اوملنینم ےک اؿ ےس رواتی ےہ ہک رضحت ومیمہن امنز ڑپیتھ ںیھت رکہت اور امخر دیبع اہلل وخالین وج ےل اپکل ےھت رضحت ومیم

 ینعی رس دنبنھ ںیم اور ازار ںیہن ےنہپ وہیت ںیھت ۔

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

  

  :   ابب

 

 اتکب ولصة اامجلعة

  رکےت اور رس دنبنھ ںیم وہ اجےن اک ایبؿوعرت یک امنز طقف

     322    حسیث 

 ِّ أَُػل َٓ َ ًَلَیَّ أ  ُّٙ َٙ َيُظ ٨ِٔ٤َِٟل َِٟت إٔ٪َّ ا ا َ٘ َٓ تَِتطُ  ِٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة اِسَت َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٥ِ إٔذَا ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َٕ َوخ٤َٔإر  ی فٔی زِٔر

ا ِّ َُ َسأَ ِر  ََاَ٪ اٟسِّ

نب زریب ےس اکی وعرت ےن وپاھچ ہک ازار ابدنانھ دوشار وہات ےہ ھجم وک ایک امنز ڑپھ ولں رکہت اور رس دنبنھ ںیم وجاب دای رعوہ  رعوہ

 ےن ہک اہں بج رکہت وخب ڑبا وہ۔

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

  

 ة یف ارفسلاتکب رصق اولصل : ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     323    حسیث 

٥َ ََاَ٪  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔد  ٔلَی َتبُوَک  ٩ًَِ اِْلَُِعَ ٔ إ ظ ِْصٔ فٔی َسََفٔ ٌَ ِٟ ٔ َوا ِضز ٍُ بَيَِن اٟوُّ  یَِح٤َ

 ارعج ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل عمج رکےت ےھت رہظ اور رصع وک رفس وبتک ںیم

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم



 

 

     324    حسیث 

 َٓ ًَا٦َ َتبُوَک  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُجوا ٣َ َُّض٥ِ ََّخَ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ أَِخبََرُظ أ٧َ ٌَ َّی اهَّللُ ٩ًَِ ٣ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٍُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح٤َ ِضَز َو  ًَ َّی اٟوُّ ََٓؼل َد  ََلَة یَِو٣ّا ث٥َُّ ََّخَ َ اٟؼَّ
أََّخَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٌَٔظأئ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ِْصٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ِضز ا بَيَِن اٟوُّ ٌّ ِْصَ َج٤ٔي ٌَ ِٟ ا

 ٔ ٥ُِ َسَتأِتُوَ٪ َُّسا إ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ ٌَٔظاَئ َج٤ٔي ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل َد  ٩َِٟ َتأِتُوصَا ث٥َُّ َزَخ١َ ث٥َُّ ََّخَ  ٥ُِ َّٜ ًَيَِن َتبُوَک َوإ٧ٔ ِ٪ َطاَئ اهَّللُ 

 َٟ ٔ ٨َا إ َ٘ ِس َسَب َٗ حٔئ٨َِاصَا َو َٓ َّي آتَٔی  َََٓل ی٤ََصَّ ٩ِ٣ٔ ٣َائَٔضا َطِيّئا َحً ٩ِ٤َ َجائََضا  َٓ َهی ا٨ََّٟضاُر  ـِ َّي َي يُِن َتبٔفُّ َحً ٌَ ِٟ ِيَضا َرُجََلٔ٪ َوا

ُض٤َا َر  َٟ َ َشأ َٓ َشبَُّض٤َا َرُسو٢ُ ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  َٓ  ٥ِ ٌَ اََل َن َ٘ َٓ ٥َ َص١ِ ٣َٔشِشُت٤َا ٩ِ٣ٔ ٣َائَٔضا َطِيّئا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ِٟ ُٓوا بٔأَیِٔسیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا و٢َ ث٥َُّ َُغَ ُ٘ َُٟض٤َا ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َي ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ئِن اهَّللٔ َػل ٍَ فٔی  ٌَ َّي اِجَت٤َ ٠ٔيَّل َحً َٗ ٠ٔيَّل  َٗ

َحزَ  َٓ ًَاَزُظ ٓٔيَضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔيطٔ َوِجَضُط َویََسیِطٔ ث٥َُّ أَ ًَ َّی اهَّللُ  ََُش١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل اِسَتَقی َطِيٕئ ث٥َُّ  َٓ  ٕ ثٔير َٛ يُِن ب٤َٔإئ  ٌَ ِٟ ِت ا

َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس ٠٣َُٔئ ٔج٨َا٧ّا ا٨َّٟاُض ث٥َُّ  َٗ َِٟت بَٔک َحَياْة أَِ٪ َتَزي ٣َا َصاص٨َُا  اذُ إِٔ٪ كَا ٌَ ٥َ یُؤطُک یَا ٣ُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

اعمذ نب لبج ےس رواتی ےہ ہک احصہب ےلک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زغوہ وبتک ےک اسؽ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اور رغمب اور اشعء وک سپ اکی دؿ اتریخ یک رہظ یک رھپ لکن رک رہظ اور رصع وک اکی اسھت ڑپاھ رھپ دالخ  وملس عمج رکےت رہظ اور رصع

وہےئ اکی اقمؾ ںیم رھپ واہں ےس لکن رک رغمب اور اشعء وک اکی اسھت ڑپاھ رھپ رفامای ہک لک ارگ دخا اچےہ وت مت چنہپ اجؤں ےگ وبتک 

ں کت ہک دؿ ڑچھ اجےئ اگ ارگ مت ںیم ےس وکیئ اس ہمشچ رپ ےچنہپ وت اس اک اپین ہن وھچےئ بج ےک ہمشچ رپ وس مت رہزگ ہن وچنہپ ےگ اہی

کت ںیم ہن آولں رھپ ےچنہپ مہ اس ہمشچ رپ اور مہ ےس آےگ دو صخش واہں چنہپ ےکچ ےھت اور ہمشچ ںیم ھچک وھتڑا اس اپین کمچ راہ  اھ سپ 

وملس ےن ایک وھچا مت ےن اس اک اپین وبےل اہں وس افخ وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  وپاھچ اؿ دوونں وصخشں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

کی وملس اؿ دوونں رپ تخس اہک اؿ وک اور وج وظنمر  اھ اہلل وک وہ اہک اؿ ےس رھپ ولوگں ےن  ولوں ےس وھتڑا وھتڑا اپین ہمشچ ےس اکنؽ رک ا

ملس اےن اےنپ ہنم اور اہھت دوونں اس ںیم دوھ رک وہ اپین رھپ اس ہمشچ ںیم ڈاؽ دای سپ ربنت ںیم ااھٹک ایک اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع و

 ہمشچ وخب رھب رک ےنہب اگل وس ایپ ولوگں ےن اپین اور الپای اجونروں وک دعب اےکس رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رقبی ےہ اے

 ین رھب دے اگ ابوغں وک۔اعمذ ارگ زدنیگ ریتی زایدہ وہ وت دےھکی اگ وت ہی اپ

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     325    حسیث 



 

 

 َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ زٔٔب ٩ًَِ ٧َآ ِِ ٤َِٟ ٍُ بَيَِن ا يِرُ َیِح٤َ ًَح١َٔ بٔطٔ اٟشَّ ٥َ إَٔذا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ٌَٔظائٔ  ِٟ  َوا

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک بج دلجی انلچ رفس ںیم وظنمر وہات وت عمج رک ےتیل رغمب

 ور اشعء وک ۔ا

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     326    حسیث 

َّی َرُس  ا٢َ َػل َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٌَٔظاَئ ٩ًَِ  ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ ا َوا ٌّ ِْصَ َج٤ٔي ٌَ ِٟ ِضَز َوا ٥َ اٟوُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

ا٢َ ٣َأٟک أَُري َذَٟٔک ََاَ٪ فٔی ٣ََْطٕ  َٗ ٖٕ َوََل َسََفٕ  ٔ َخِو َُيِر ا فٔی  ٌّ  َج٤ٔي

ہیلع وملس ےن رہظ اور رصع اکی اسھت اور رغمب اور علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک ڑپںیھ امہرے اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اشعء اکی اسھت ریغب وخػ اور ریغب رفس ےک اامؾ امکل ےن اہک ریمے زندکی اشدی ہی واہعق ابرش ےک وتق وہاگ ۔

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

  

 ة یف ارفسلاتکب رصق اولصل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     327    حسیث 

٤ََِْٟطٔ جَ  ٌَٔظأئ فٔی ا ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ اِْل٣ََُزاُئ بَيَِن ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َج٤َ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُض٥ِ ٩ًَِ ٧َآ ٌَ ٣َ ٍَ ٤َ 

  ےتیل احںومں ےک اسھت رغمب اور اشعء ابرش ےک وتق ںیم۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع عمج رک

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     328    حسیث 

٥ِ ََل بَأَِض  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ََفٔ  ِْصٔ فٔی اٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ َوا ِضز ٍُ بَيَِن اٟوُّ ِبٔس اهَّللٔ َص١ِ یُِح٤َ ًَ َُّط َسأ٢ََ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔلَی  أ٧َ ٥ِ َتَز إ َٟ بَٔذَٟٔک أَ



 

 

َٓةَ  َز ٌَ  َػََلةٔ ا٨َّٟأض َٔ

اجںیئ وبےل ھچک رحج ںیہن ےہ ایک مت ےن رعافت ںیم  انب اہشب ےن وپاھچ اسمل نب علااہلل نب رمع ےس ایک رفس ںیم رہظ اور رصع عمج یک

 ںیہن داھکی رہظ اور رصع وک عمج رک ےت ںیہ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دو امنزوں ےک عمج رکےن اک ایبؿ رفس اور رضح ںیم

     329    حسیث 

٥َ إَٔذا أََراَز أَِ٪ يَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  و٢ُ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن أ٧َ ِْصٔ ٩ًَِ  ٌَ ِٟ ٔ َوا ِضز ٍَ بَيَِن اٟوُّ ٔشيَر یَِو٣َُط َج٤َ

 ٔ ز ِِ ٤َِٟ ٍَ بَيَِن ا ِي٠َُط َج٤َ َٟ ٌَٔظائٔ َوإَٔذا أََراَز أَِ٪ َئشيَر  ِٟ  ٔب َوا

اامؾ زنی ااعلدبنی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج دؿ وک انلچ اچےتہ رہظ اور رصع وک عمج رک ےتیل اور بج رات وک 

 انلچ اچےتہ رغمب اور اشعء وک عمج رک ےتیل ۔

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

  

 رفس ںیم امنز رصق رکےن اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم امنز رصق رکےن اک ایبؿ

     330    حسیث 

ًَبِ  ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َُّط َسأ٢ََ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَٔسيٕس أ٧َ َّا ٧َحُٔس َػََلَة ٔس اٟزَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِح٩ٔ٤َ إ٧ٔ

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز یَا اب٩َِ أَخٔی إٔ٪َّ اهَّلَل َ٘ َٓ ََفٔ  آٔ٪ َوََل ٧َحُٔس َػََلَة اٟشَّ ُِٟقِ َِٟحَْضٔ فٔی ا ٖٔ َوَػََلَة ا َِٟدِو ّسا ا َِٟي٨َا ٣َُح٤َّ ٔ َث إ ٌَ ََ زَّ َوَج١َّ  ًَ  

٥ُ٠َ َطِيّئا ٌِ ٥َ َوََل َن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ١ُ  َػل ٌَ ِٔ ٤َا َرأَی٨َِاُظ َي َٛ  ١ُ ٌَ ِٔ ٤ََّا َن إ٧ٔ َٓ 

اہیم نب علااہلل ےن وپاھچ علااہلل نب رمع ےس ہک مہ اپےت ںیہ وخػ یک امنز اور رضحت یک امنز وک رقآؿ ںیم اور ںیہن اپےت ںیہ مہ رفس 

 ے ریمے اہلل لج الجہل ےن اجیھب
ح

 

 ھب ب

پ

 امہرے رطػ رضحت دمحم یلص اہلل یک امنز وک رقآؿ ںیم علااہلل نب رمع ےن وجاب دای ہک اے 

ہیلع وملس وک اس وتق ںیم ہک مہ ھچک ہن اجےتن ےھت سپ رکےت ںیہ مہ سج رطح مہ ےن داھکی رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع وملس وک رکےت 



 

 

 وہےئ ۔

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

  

 ب رصق اولصلة یف ارفسلاتک :   ابب

 رفس ںیم امنز رصق رکےن اک ایبؿ

     331    حسیث 

تَ  ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ ََلةُ َر َؿِت اٟؼَّ َِٟت َُفٔ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِت ٩ًَِ  أُْٔقَّ َٓ ََفٔ  َِٟحَْضٔ َواٟشَّ ئِن فٔی ا

ََفٔ  َِٟحَْضٔ  َػََلةُ اٟشَّ  َوزٔیَس فٔی َػََلةٔ ا

  رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اہک اوہنں ےن امنز دو دو رںیتعک رفض وہںیئ ںیھت رضح ںیم اور رفس ںیم دعب 

 

رضحت اؾ اوملنم

 اس ےک رفس ںیم امنز اےنپ احؽ رپ ریہ اور رضح یک امنز ڑباھ دی آ ی ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم امنز رصق رکےن اک ایبؿ

     332    حسیث 

 ٔ زَٔب ف ِِ ٤َ ِٟ َ ا
ًَِبٔس اهَّللٔ ٣َا أََطسَّ ٣َا َرأَیَِت أَبَاَک أََّخَّ ا٢َ َٟٔشا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ََفٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس بَِت ی اٟشَّ ا٢َ َسا٥ْٟٔ َُغَ َ٘ َٓ  

 ٔٙ ٘ٔي ٌَ ِٟ زَٔب بٔا ِِ ٤َِٟ َّی ا ََٓؼل َِٟحِئع  ٤ُِص َو٧َِح٩ُ بَٔذأت ا  اٟظَّ

ییحی نب دیعس ےن اہک اسمل نب علااہلل ےس ہک مت ےن اےنپ ابپ وک اہکں کت دری رکےت داھکی رغمب یک امنز ںیم رفس ںیم اسمل ےن اہک 

 شیجل ںیم ےھت رھپ امنز ڑپیھ رغمب یک قیقع ںیم ۔آاتفب ڈوب ایگ  اھ اور مہ اس وتق ذات ا

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

  

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     333    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ةٔ ٩ًَِ ٧َآ َٔ ُِٟح٠َِي ََلَة بٔٔذي ا َْصَ اٟؼَّ َٗ َت٤ّٔزا  ٌِ َد َحاًجا أَِو ٣ُ   ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ََّخَ



 

 

ے ہکم وک جح ای رمعہ ےک ےئل وت رصق رک ےت امنز وک ذواہفیلحل ےس

 

کلی

 

ن
 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج دمہنی ےس 

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     334    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٔ َذَٟٔک  ََلَة فٔی ٣َٔشيرٔظ َْصَ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلَی رٔی٥ٕ  َّطُ َرَٛٔب إ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٕ  ک َوَذَٟٔک ٧َِحوْ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٔة بُزُز ٌَ ََ  ٩ِ٣ٔ أَِر

 اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ علااہلل نب رمع دمہنی ےس وسار وہےئ رمی وک اجےن ےک ےئل وت رصق ایک امنز وک راہ ںیم

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

  

 ة یف ارفسلاتکب رصق اولصل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     335    حسیث 

 ٔ ََلَة فٔی ٣َٔشير َْصَ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلَی َذأت ا٨ُُّٟؼٔب  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َرَٛٔب إ ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  ا٢َ ٣َأٟک َوبَيَِن َذأت ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ ظٔ َذَٟٔک 

 ٕ ُة بُزُز ٌَ ََ ٤َِٟٔسی٨َةٔ أَِر  ا٨ُُّٟؼٔب َوا

 اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع وسار وہےئ دمہنی ےس ذات ابصنل وک وت رصق ایک امنز وک راہ ںیم ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     336    حسیث 

ََلةَ  ُْصُ اٟؼَّ ِ٘ َي َٓ ٔلَی َخِيبََر  َّطُ ََاَ٪ ُيَشأَفُ إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 علا اہلل نب رمع رفس رکےت ےھت دمہنی ےس  ربی اک وت رصق رکےت ےھت امنز وک۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     337    حسیث 



 

 

ا٦َّ  َِٟيِو٦َ اٟتَّ ٔ ا ََلَة فٔی ٣َٔشيرٔظ ُْصُ اٟؼَّ ِ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ   ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

 ےت ےھت امنز وک وپرے اکی دؿ یک اسمتف ںیم ۔اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رصق رک

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رصق یک اسمتف اک ایبؿ

     338    حسیث 

ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َُّط ََاَ٪ يَُشأَفُ ٣َ ٍٕ أ٧َ ٔ ََلةَ  ٩ًَِ ٧َآ ُْصُ اٟؼَّ ِ٘ ََل َي َٓ ِٟبَرٔیَس   ا

 انعف رفس رکےت ےھت علااہلل نب رمع ےک اسھت اکی ربدی اک وت ںیہن رصق رکےت ےھت امنز اک۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اک ایبؿ رصق یک اسمتف

     339    حسیث 

ََّٜة َواٟلَّ  ََلَة فٔی ٣ِٔث١ٔ ٣َا بَيَِن ٣َ ُْصُ اٟؼَّ ِ٘ ًَبَّإض ََاَ٪ َي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٕٔ َوفٔی ٣ِٔث١ٔ ٣َا بَيَِن ٣َََّٜة ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔ ائ

ةَ  ََّٜة َوُجسَّ اَ٪ َوفٔی ٣ِٔث١ٔ ٣َا بَيَِن ٣َ َٔ  َوًُِش

 اچنہپ ہک علااہلل نب ابعس رصق رکےت ےھت امنز وک اس دقر اسمرفت ںیم ینتج ہکم اور اط ف ےک چیب ںیم ےہ اور ینتج ہکم اور اامؾ امکل وک

 افسعؿ ےک چیب ںیم ےہ اور ینتج ہکم اور دجہ ےک چیب ںیم ےہ ۔

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

  

 بج تین ااقتم یک ہن رکے اور وییہن رہھٹ اجےئ وت رصق رکےن اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 بج تین ااقتم یک ہن رکے اور وییہن رہھٹ اجےئ وت رصق رکےن اک ایبؿ

     340    حسیث 

 ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  َٔک اث٨ًََِِي ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٍِ ٣ُِّٜثا َوإِٔ٪ َحَبَشىٔي ذَٟ ٥َِٟ أُِج٤ٔ ٤َُِٟشأَفٔ ٣َا  ِّی َػََلَة ا و٢ُ أَُػل



 

 

ِي٠َّة  َٟ َة   ًَِْشَ

اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رعؾ ےتہک ےھت ںیم امنز رصق ایک رکات وہں بج کت تین ںیہن رکات ااقتم یک ارگہچ 

 ابرہ راوتں کت ڑپا روہں ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 بج تین ااقتم یک ہن رکے اور وییہن رہھٹ اجےئ وت رصق رکےن اک ایبؿ

     341    حسیث 

ًَِْشَ  ََّٜة  ا٦َ ب٤َٔ َٗ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أَ ٔ ُيَؼ٠ِّيَضا ََٔؼََلتٔطٔ  ٩ًَِ ٧َآ َٓ ٍَ اِْل٣َٔا٦ٔ  ََلَة إَٔلَّ أَِ٪ ُيَؼ٠َِّيَضا ٣َ ُْصُ اٟؼَّ ِ٘  ََٟيا٢ٕ َي

انعف ےس رواتی ےہ ہک انب رمع ہکم ںیم دس رات کت رہھٹے رےہ اور امنز اک رصق رکےت رےہ رگم بج اامؾ ےک اسھت ڑپےتھ وت وپری 

 ڑپھ ےتیل۔

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

  

 اسمرف بج تین ااقتم یک رکے وت اس اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اسمرف بج تین ااقتم یک رکے وت اس اک ایبؿ

     342    حسیث 

ا٣َّة أَِر  َٗ ٔ ٍَ إ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِج٤َ َٗ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا ًََلإئ َس ََلةَ ٩ًَِ  ََٟيا٢ٕ َوصَُو ٣َُشأَفْ أََت٥َّ اٟؼَّ  ٍَ  بَ

 دیعس نب بیسم ےتہک ےھت وج صخش تین رکے اچر رات ےک رےنہ یک وت وہ وپرا ڑپےھ امنز وک ۔

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

  

 امنز ڑپانھ ۔ اسمرف اک اامؾ وہان ای اامؾ ےک ےھچیپ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اسمرف اک اامؾ وہان ای اامؾ ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ ۔

     343    حسیث 



 

 

تَ  ٌَ ِٛ َّى بٔض٥ِٔ َر ََّٜة َػل ٔس٦َ ٣َ َٗ أب ََاَ٪ إَٔذا  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِبٔس اهَّللٔ  ًَ و٢ُ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ُ٘ وا  ئِن ث٥َُّ َي ََّٜة أَت٤ُّٔ یَا أَص١َِ ٣َ

ِو٦ْ َسَِفْ  َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ  َػََلَت٥ُِٜ 

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب بج دمہنی ےس ہکم آےئ وت امجتع ےک اسھت دو رںیتعک ڑپاھ رک السؾ ریھپ دےتی رھپ 

 ےتہک اے ہکم واول مت اینپ امنز وپری ڑپوھ ویکہکن ںیم اسمرف وہں ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اسمرف اک اامؾ وہان ای اامؾ ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ ۔

     344    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ يُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  َتئِن و َحسَّ ٌَ ِٛ َّى َر ٔشطٔ َػل ِٔ َّى ٨َٟٔ إَٔذا َػل َٓ ا  ٌّ ََ ِّی َوَراَء اِْل٣َٔا٦ٔ ب٤ٔٔىّي أَِر  َؼل

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع اامؾ ےک ےھچیپ ینم ںیم اچر رںیتعک ڑپےتھ ےھت اور بج اےلیک ڑپےتھ ےھت وت دو رںیتعک ڑپےتھ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اسمرف اک اامؾ وہان ای اامؾ ےک ےھچیپ امنز ڑپانھ ۔

     345    حسیث 

 َ٨َٟ َّى  ََٓؼل َواَ٪  ِٔ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َػ ًَ وزُ  ٌُ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َي ا٢َ َجاَء  َٗ َّطُ  َواَ٪ أ٧َ ِٔ أَِت٨َ٤ِ٤َا٩ًَِ َػ َٓ ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ  َٖ َتئِن ث٥َُّ اِنَْصَ ٌَ ِٛ  ا َر

وفصاؿ نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ایعدت رکےن آےئ علااہلل نب وفصاؿ ےک اپس وت دو رںیتعک ڑپاھںیئ رھپ بج 

 اوہنں ےن السؾ ریھپا مہ اےھٹ اور وپرا ایک امنز وک ۔

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

  

 رفس ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     346    حسیث 

بِ  ًَ َسَصا٩ًَِ  ٌِ ََ ِب٠ََضا َوََل  َٗ ََفٔ َطِيّئا  ٔة فٔی اٟشَّ ـَ ي ََِٟفٔ ٔ ا ٍَ َػََلة ِّی ٣َ ٥َِٟ َی٩ُِٜ ُيَؼل َُّط  َّطُ  سٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ إ٧ٔ َٓ ِي١ٔ  ٖٔ ا٠َّٟ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َجِو



 

 

َضِت  ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َحِيُث َتَوجَّ ًَلَی اِْلَِرٔق َو ِّی   ََاَ٪ ُيَؼل

ںیم رفض ےک اسھت لفن ںیہن ڑپےتھ ےھت ہن آےگ رفض ےک ہن دعب رفض ےک رگم رات وک زنیم رپ ارت ےک اور یھبک علا اہلل نب رمع رفس 

 اوٹن یہ رپ لفن ڑپےتھ ےھت ارگہچ ہنم اوٹن اک ہلبق یک رطػ ہن وہات ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     347    حسیث 

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ٔ َوأَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٕس َوُُعِ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُط أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ ََفٔ ٩ٔ ََا٧ُوا یَ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٠ُوَ٪ فٔی اٟشَّ َّٔ  ت٨ََ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اقمس نب دمحم اور رعوہ نب زریب اور اوبرکب نب علاارلنمح لفن ڑپاھ رک ےت ےھت رفس ںیم ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

  ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿرفس

     348    حسیث 

ََفٔ  ١ُ فٔی اٟشَّ َّٔ ِبٔس اهَّللٔ یَت٨ََ ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َیَزى اب٨َُِط ًُبَِيَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠ًََِيطٔ ٩ًَِ ٧َآ ََل ی٨ُِْٔکُ  َٓ   

 ہک علااہلل نب رمع اےنپ ےٹیب دیبع اہلل وک رفس ںیم لفن ڑپےتھ وہےئ دےتھکی ےھت رھپ ھچک ااکنر ہن رک ےت ےھت اؿ رپ ۔ انعف ےس رواتی ےہ

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

  ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿرفس ںیم رات اور دؿ وک لفن

     349    حسیث 

 َ ًَل ِّی َوصَُو  ٥َ ُيَؼل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٔلَی َخِيبَرَ ٩ًَِ  ْط إ  ی ح٤َٔإر َوصَُو ٣َُتَوجِّ

اتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک امنز ڑپےتھ وہےئ دگےھ رپ اور رخ آپ یلص اہلل ہیلع علا اہلل نب رمع ےس رو

 وملس اک  ربی یک اجبن  اھ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب



 

 

 ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿرفس 

     350    حسیث 

٥َ ََا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ ََفٔ حَ ٩ًَِ  ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ فٔی اٟشَّ ِّی  ِيُث َ٪ ُيَؼل

َٔک  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َي ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر َوََاَ٪  ًَ ا٢َ  َٗ َضِت بٔطٔ   َتَوجَّ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ ےھت اوٹن رپ رفس ںیم سج رطػ اوٹن اک ہنم وہات  اھ ایس 

 اہلل نب دانیر ےن اہک ہک علااہلل نب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت ۔رطػ اانپ ہنم رکےت ےھت علا

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم رات اور دؿ وک لفن ڑپےنھ اک ایبؿ اور اجونر رپ امنز ڑپےنھ اک ایبؿ

     351    حسیث 

 ٔ ْط إ ًَلَی ح٤َٔإر َوصَُو ٣َُتَوجِّ ِّی  ََفٔ َوصَُو ُيَؼل ا٢َ َرأَیُِت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک فٔی اٟشَّ َٗ ٌٔيٕس  ٍُ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٛ ِِٟ٘ٔب٠َٔة َیزِ ٔ ا َُيِر لَی 

ًَلَی َطِيٕئ  ٍَ َوِجَضُط  ـَ ٔ أَِ٪ َي  َوَيِشُحُس إٔی٤َاّئ ٩ِ٣ٔ َُيِر

رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی رضحت اسن وک امنز ڑپےتھ ےھت رفس ںیم دگےھ رپ اور ہنم اؿ اک ہلبق یک رطػ ہن  اھ  ییحی نب دیعس ےس

 روکع اور دجسہ ااشرہ ےس رک ےتیل ےھت ریغب اس ارم ےک ہک ہنم اانپ یسک زیچ رپ رںیھک ۔

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

  

 اچتش یک امنز اک ایبؿ سج وک ارشاؼ یک امنز یھب ےتہک ںیہ وتق ااکس آاتفب ےک دنلب وہےن ےس دورہپ کت ےہ ۔

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اچتش یک امنز اک ایبؿ سج وک ارشاؼ یک امنز یھب ےتہک ںیہ وتق ااکس آاتفب ےک دنلب وہےن ےس دورہپ کت ےہ ۔
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ًَا َّی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ا فٔی ٩ًَِ أَ٪َّ أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ ب٨َِٔت أَِٔی كَأٟٕب أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ّٔ إت ٠ِ٣َُتٔح ٌَ َٛ ِتٔح ث٤ََانَٔی َر َٔ ِٟ ٦َ ا

 ثَِوٕب َواحٔسٕ 

 ؽ ہکم  حت وہا آھٹ رںیتعک اچتش یک ڑپںیھ اکی ڑپکا اوڑھ رک ۔اؾ اہین ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج اس

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

  



 

 

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

  وہےن ےس دورہپ کت ےہ ۔اچتش یک امنز اک ایبؿ سج وک ارشاؼ یک امنز یھب ےتہک ںیہ وتق ااکس آاتفب ےک دنلب
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تِ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل و٢ُ َذَصِبُت إ ُ٘ اك٤َُٔة ٩ًَِ أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ ب٨َِٔت أَِٔی كَأٟٕب َت َٓ َتٔش١ُ َو ِِ َوَجِستُطُ َي َٓ ٔح 

٤ُِت  َش٠َّ َٓ َِٟت  ا َٗ ا اب٨َُِتُط َتِشتُرُُظ بَٔثِوٕب  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔأ٦ُِّ َصا٧ٕٔئ  َ٘ َٓ ٠ُِت أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ ب٨ُِٔت أَِٔی كَأٟٕب  ُ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صَٔذظ َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ

٠ُِت َیا َرُسو٢َ ا ُ٘ َٓ  َٖ ا فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ث٥َُّ اِنَْصَ ّٔ إت ٠ِ٣َُتٔح ٌَ َٛ َّی ث٤ََانَٔی َر ََٓؼل ا٦َ  َٗ َْ ٩ِ٣ٔ ُُِش٠ٔطٔ  ٥َ اََفَ ًَ َُّط هَّللٔ َز ًَلٔیٌّ أ٧َ ِّی  ب٩ُِ أُم

ِس أََجز٧َِا ٣َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََُٓلُ٪ ب٩ُِ صَُبيَِرَة  ات١ْٔ َرُجَّل أََجزِتُطُ  َِٟت أ٦ُُّ َٗ ا َٗ ٩ِ أََجزِٔت یَا أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ 

 َصا٧ٕٔئ َوَذَٟٔک ُؿّهی

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس سج اسؽ  حت وہا ہکم وت اپای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک  اؾ اہین ےس رواتی ےہ ہک ںیم آ ی روسؽ

لسغ رکےت وہےئ افہمط یٹیب آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک اپھچےئ وہےئ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک اکی ڑپکے ےس اہک اؾ اہین ےن 

اھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وکؿ ےہ ںیم ےن اہک اؾ اہین یٹیب اوب اطبل یک بت رفامای السؾ ایک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک وت وپ

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وخیش وہ اؾ اہین وک رھپ بج افرغ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس لسغ ےس ڑھکے وہ رک آھٹ رںیتعک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمے اھبیئ یلع ےتہک ںیہ ںیم امر ڑپںیھ اکی ڑپکا نہپ رک بج امنز ےس افرغ وہےئ وت ںیم ےن اہک ای روس

ی ڈاولں اگ اس صخش وک سج وک وت ےن انپہ دی ےہ وہ صخش الفں اٹیب ریبہہ اک ےہ سپ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مہ ےن انپہ د

 اک وتق  اھ ۔ اس صخش وک سج وک وتں ےن انپہ دی اے اؾ اہین۔ اہک ایم اہین ےن اس وتق اچتش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َهی ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُـّ ِّی ُسِبَحَة اٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ِّی َْلَِسَتٔحبَُّضا َوإِٔ٪ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔن مُّ َوإ ١َ٤َ بٔطٔ َٗ ٌِ ٠َ٤َُط َخِظَيَة أَِ٪ َي ٌِ ١َ٤َ َوصَُو یُٔحبُّ أَِ٪ َي ٌَ ِٟ َُ ا َيَس َٟ  ٥َ َس٠َّ

٠َِيض٥ِٔ  ًَ َق  ُيَِفَ َٓ  ا٨َّٟاُض 

رضحت اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ںیہن داھکی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک امنز اچتش یک 



 

 

رگم ںیم ڑپیتھ وہں اس وک، اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک اقدعہ  اھ ہک اکی ابت وک دوتس رےتھک ےھت رگم  ڑپےتھ وہےئ یھبک یھب

 اس وک ںیہن رکےت ےھت اس وخػ ےس ہک ولگ یھب اس وک رکےن ںیگل اور وہ رفض وہ اجےئ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب
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َِٟو نُ  و٢ُ  ُ٘ إت ث٥َُّ َت ٌَ َٛ َهی ث٤ََانَٔی َر ُـّ ِّی اٟ ََّضا ََا٧َِت ُتَؼل ًَائَٔظَة أ٧َ ُتُض٩َّ ٩ًَِ  ِٛ  ْٔشَ لٔی أَبََواَي ٣َا َتَز

ی یک آھٹ رںیتعک ڑپاھ رکںیت رھپ ںیتہک ارگ ریمی امں اور ابپ یج اںیھٹ وت یھب ںیم اؿ 

ح

 

ض

رضحت اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ امنز 

 روتعکں وک ہن وھچڑوں ۔

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

  

 امنز اچتش یک رفتمؼ دحںیثی ۔

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز اچتش یک رفتمؼ دحںیثی ۔

     356    حسیث 

 َ أََ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔل ًَ َّی اهَّللُ  ًَِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََٜة َز َتُط ٠َ٣ُِي َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َجسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ 

 ُ ِس اِسَوزَّ ٩ِ٣ٔ ك َٗ ٨ََٟا   ٕ ٔلَی َحٔؼير ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ َِّی َل٥ُِٜ  َُػل َٔ َٓ ُٗو٣ُوا   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِحُتُط ب٤َٔإئ َػل ـَ ٨َ َٓ و٢ٔ ٣َا ُٟبَٔص 

 َٔ ٥َ َوَػ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ ا٦َ  َ٘ َتئِن ث٥َُّ َٓ ٌَ ِٛ ٨ََٟا َر َّی  ََٓؼل ُحوُز ٩ِ٣ٔ َوَرائ٨َٔا  ٌَ ِٟ َِٟيتٔي٥ُ َوَرائَطُ َوا ُت أ٧ََا َوا ِٔ

 َٖ  اِنَْصَ

ی کہ ےن دوعت یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک سپ اھکای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 
مل
اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک اؿ یک انین 

اتہک ںیم امنز ڑپوھں اہمترے واےطس اہک اسن ےن سپ ڑھکا وہا ںیم اکی وبرای ےل رک وج ایسہ وہ ایگ  اھ وبہج اھکان رھپ رفامای ہک ڑھکے وہ 

رپاان وہےن ےک وت وگھبای ںیم ےن اس وک اپین ےس اور ڑھکے وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اس رپ اور وا ابدنیھ ںیم ےن اور 

 اور ڑبںایں ےن ےھچیپ امہرے وت ڑپاھںیئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن دو رںیتعک رھپ ےلچ  ےئ میتی ےن ےھچیپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک



 

 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

  ۔امنز اچتش یک رفتمؼ دحںیثی
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أب بٔا َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٤ُِت ٩ًَِ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُ٘ َٓ ُح  َوَجِستُطُ ُيَشبِّ َٓ  ٔ َِٟضأجَزة

 َٓ ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ  ٠َىٔي حَٔذائَُط  ٌَ َّي َج بَىٔي َحً ََٓقَّ ٨َا َوَرائَطُ َوَرائَُط  ِٔ َٔ َؼ َٓ ُت  ِ
َٓا َتأََّخَّ ا َجاَئ َیزِ َّ٤٠َ 

علا اہلل نب ہبتع ےس رواتی ےہ ہک ںیم ایگ رمع نب اطخب ےک اپس رگیم ےک وتق وت اپای ںیم ےن اؿ وک لفن ڑپےتھ وہےئ سپ ڑھکا 

ے اؿ ےک وس رقبی رک ایل اوہنں ےن ھجم وک اور ڑھکا ایک آپ ےن ربارب داینہ
ھ
 

ح
پ 

رطػ دعب اس ےک بج آای ریاف وت ےھچیپ  وہےن اگل ںیم 

 ٹہ ایگ ںیم اور وا ابدنیھ مہ دوونں ےن ےھچیپ رضحت رمع ےک ۔

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

  

 امنزی ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿامنزی 

     358    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُِٟدِسرٔيِّ  ٌٔيٕس ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی َس ََل ٩ًَِ  َٓ ِّی  ٥ِ ُيَؼل ُٛ ا٢َ إَٔذا ََاَ٪ أََحُس َٗ

َِ أََحّسا ی٤َُزُّ بَيَِن یََسیِطٔ َو  ٤ََّا صَُو َطِيَلاْ٪ یََس إ٧ٔ َٓ ات٠ِٔطُ  َ٘ ٠ُِي َٓ إِٔ٪ أََِی  َٓ  ََ  َِٟيِسَرأُِظ ٣َا اِسَتَلا

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپاتھ وہ وت یسک وک اےنپ اسےنم ےس 

  رکے ارگ ہن امےن وت رھپ زور ےس عنم رکے اس ےئل ہک وہ اطیشؿ ےہ ۔اجےن ہن دے ارگ وکیئ اجان اچےہ وت اس وک ااشرہ ےس عنم

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿ

     359    حسیث 



 

 

َٓ ٩ًَِ أَِٔی ُجَضيِ  ِّی  ٤َُِٟؼل ٤َِٟارِّ بَيَِن یََسِي ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٥ٕ َيِشأَُٟطُ ٣َاَذا َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَبُو ُجَضِي٥ٕ  َ٘

ِّی ٣َاذَ  ٤َُِٟؼل ٤َِٟارُّ بَيَِن یََسِي ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ٌٔيَن َخيِّرا  ََ َٕ أَِر ٔ َٟکَاَ٪ أَِ٪ َي٘ ٠َِيطٔ  ًَ ا 

ٌٔيَن َیِو٣ّا أَِو َطِضّزا أَِو َس٨َّة  ََ ا٢َ أَِر َٗ ا٢َ أَبُو ا٨َِّْٟضٔ ََل أَِزرٔي أَ َٗ  َی٤ُزَّ بَيَِن یََسیِطٔ 

ےن واال اسےنم ےس امنزی ےک انتک ذعاب ےہ اس رپ اوب میہج ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارگ اجےن زگر اج

ے، ایربس( ڑھکا رےہ وت  رتہ ولعمؾ وہ اس وک زگر اجےن ےس کش ےہ اس رواتی ںیم اوب ارصنل وک ۔

 

ی
 
مہ

 وت اچسیل )دؿ، ای 

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

  

  اولصلة یف ارفسلاتکب رصق :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿ

     360    حسیث 

 َٟ ٠َِيطٔ  ًَ ِّی ٣َاَذا  ٤َُِٟؼل ٤َِٟارُّ بَيَِن یََسِي ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ ا٢َ  َٗ َب اِْلَِحَبارٔ  ٌِ َٛ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ  َٟطُ ٩ًَِ  َٕ بٔطٔ َخيِّرا  کَاَ٪ أَِ٪ یُِدَش

 ِ  َن یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َُزَّ بَي

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک بعک االةحر ےن اہک وج صخش زگرات ےہ امنزی ےک اسےنم ےس ارگ اس وک ولعمؾ وہ ذعاب اس لعف اک 

 وت ارگ دسنھ اجےئ زنیم ںیم وت ااھچ ولعمؾ وہ اوکس اسےنم ےس زگر اجےن ےس ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿ

     361    حسیث 

ُظ أَِ٪ ی٤َُزَّ بَيَِن أَیِٔسي ا٨َِّٟشائٔ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَِْکَ ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي   ٠ِّيَن  َوص٩َُّ ُيَؼ َحسَّ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک ےھت علااہلل نب رمع اندنسپ ےتھجمس ےھت ہی ہک وہ زگرے وعروتں ےک آےگ ےس اور وہ امنز ڑپھ ریہ وہں ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 ےنم ےس ےلچ اجےن اک ایبؿامنزی ےک اس

     362    حسیث 



 

 

َُ أََحّسا ی٤َُزُّ بَيَِن یََس  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل ی٤َُزُّ بَيَِن یََسِي أََحٕس َوََل یََس ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  یِطٔ ٩ًَِ ٧َآ

 اسےنم ےس یسک وک زگرےن دےتی ےھت انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ںیہن زگرےت ےھت امنز ںیم یسک ےک اسےنم ےس اور ہن اےنپ

 ۔

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

  

 امنزی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔

     363    حسیث 

 ًَ ِس ٧َاَصزُِت اَِلِحتََٔل٦َ َو ٩ًَِ  َٗ ًَلَی أََتإ٪ َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ  َب٠ُِت َراّٛٔبا  ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ًَبَّإض أ٧َ ٠َِيطٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٓ ُِٟت  ٨َزَ َٓ  ِّٕ ٔف اٟؼَّ ٌِ ََ ٤ََزِرُت بَيَِن یََسِي  َٓ ِّی ٨٠َّٟٔأض ب٤ٔٔىّي  ٥َ ُيَؼل ٥ِ٠َ ی٨ُِْٔکِ َوَس٠َّ َٓ  ِّٕ ٍُ َوَزَخ٠ُِت فٔی اٟؼَّ أَِرَس٠ُِت اِْلََتاَ٪ َتزَِت

ًَلَیَّ أََحْس   َذَٟٔک 

 علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک ںیم دگیھ رپ وسار وہ رک آای اور نس ریما رقبی ولبغ ےک  اھ اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امنز

وھتڑا وا ےک اسےنم ےس رھپ ارتا ںیم اور وھچڑ دای دگیھ وک وہ رچیت ریہ اور ںیم وا ںیم ڑپاھ رےہ ےھت ینم ںیم وت زگر ایگ ںیم 

 رشکی وہ ایگ دعب امنز ےک یسک ےن ھچک ربا ہن امان ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 زی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔امن

     364    حسیث 

ٖٔ َواٟؼَّ  ُٔو ٔف اٟؼُّ ٌِ ََ إؾ ََاَ٪ َی٤ُزُّ بَيَِن یََسِي  َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ ُط أَ٪َّ َس َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ائ٤َْٔة َحسَّ َٗ  ََلةُ 

  امنز ںیم ۔اامؾ امکل وک اچنہپ دعس نب ایب واقص وفصں ےک اسےنم ےس زگر اجےت ےھت

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔



 

 

     365    حسیث 

ا َٗ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ِّی٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٤َُِٟؼل ا َی٤ُزُّ بَيَِن یََسِي ا ََلَة َشِيْء ٤٣َّٔ ٍُ اٟؼَّ َل ِ٘  ٢َ ََل َي

 اامؾ امکل وک اچنہپ رضحت یلع ےس ےتہک ےھت امنزی ےک اسےنم ےس وکیئ زیچ یھب زگر اجےئ وت امنز اس یک ںیہن وٹیتٹ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنزی ےک اسےنم ےس زگر اجےن یک ااجزت ۔

     366    حسیث 

ا َی٤ُزُّ  ََلَة َطِيْئ ٤٣َّٔ ٍُ اٟؼَّ َل ِ٘ و٢ُ ََل َي ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ  ِّی ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٤َُِٟؼل  بَيَِن یََسِي ا

مل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک امنزی ےک اسےنم ےس وکیئ زیچ یھب زگر اجےئ رگم اس یک امنز ںیہن اس

 وٹیتٹ ۔

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

  

 رفس ںیم ہرتہ اک ایبؿ

 ة یف ارفسلاتکب رصق اولصل :   ابب

 رفس ںیم ہرتہ اک ایبؿ

     367    حسیث 

َّى رُ بَٔزاح٠َٔتٔطٔ إَٔذا َػل
ٔ

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َيِشَتت ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اامؾ امکل وک اچنہپ علااہلل نب رمع اےنپ اوٹن وک ہرتہ انب ےتیل بج امنز ڑپےتھ رفس ںیم

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفس ںیم ہرتہ اک ایبؿ

     368    حسیث 

 ٕ ٔ ُستَِرة َُيِر ٔلَی  أئ إ َِحَ ِّی فٔی اٟؼَّ َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ََاَ٪ ُيَؼل  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 اتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ امنز ڑپےتھ ےھت رحصا ںیم ریغب ہرتہ ےک ۔اشہؾ نب رعوہ ےس رو



 

 

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

  

 امنز ںیم رکنکوں اک اٹہان

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم رکنکوں اک اٹہان

     369    حسیث 

 ٔ َِٟحِؼَباَئ ٤َِٟٔؤؿ ٩ًَِ أَِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز إَٔذا أَصَِوي َٟٔيِشُحَس ٣ََشَح ا ا٢َ َرأَیُِت  َٗ َّطُ  ارٔٔئ أ٧َ َ٘ ِٟ ََفٕ ا ٌِ ای َج ّٔ ٔٔي  ٍٔ َجِبَضتٔطٔ ٣َِشّحا َخ

دجسہ ےک اقمؾ ےس اکلہ اوب رفعج اقری ےس رواتی ےہ ہک داھکی ںیم ےن علااہلل نب رمع وک بج ےتکھج ےھت دجسہ رکےن ےک ےئل اور اےنپ 

 اس رکنکویں وک اٹہ دےتی ےھت ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم رکنکوں اک اٹہان

     370    حسیث 

طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيٕس أ٧َ ٥ٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٌَ ٔ ا٨َّٟ َضا َخيِْر ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز ُٛ َِٟحِؼَبأئ ٣َِشَحّة َواحَٔسّة َوَتزِ و٢ُ ٣َِشُح ا ُ٘  أَ٪َّ أَبَا َذٓرٕ ََاَ٪ َي

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اچنہپ اؿ وک اوبذر ےتہک ےھت رکنکویں اک اکی ابر اٹہان درتس ےہ اور ہن اٹہان رسخ اووٹنں ےس  رتہ ےہ ۔

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

  

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     371    حسیث 

إٔذَ  َٓ  ٖٔ ُٔو أب ََاَ٪ َیأ٣ُِزُ بَٔتِشؤیَةٔ اٟؼُّ َِٟدلَّ ٍٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ َّرَ ٩ًَِ ٧َآ ب َٛ ِس اِسَتَوِت  َٗ أَِخبَرُوُظ أَِ٪  َٓ  ا َجاُُئُظ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ولوگں وک ںیفص ربارب رکےن اک مکح دےتی ےھت بج وہ ولگ ولٹ رک ربخ دےتی ہک ںیفص 

 ربارب وہ ںیئگ اس وتق ریبکت ےتہک ۔



 

 

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 ںیفص ربارب رکےن اک ایبؿ

     372    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ طٔ أَِٔی ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ََلةُ َو َحسَّ ا٣َِت اٟؼَّ َ٘ َٓ أ٧ََا  

َّي َجائَُط رَٔجا٢ْ  ٠َِيطٔ َحً ٌِ َِٟحِؼَباَئ ب٨َٔ ٥ِ٠َ أََز٢ِ أ٤ُِّ٠ََُُط َوصَُو يَُشوِّي ا َٓ َق لٔی  ٖٔ أ٤ُِّ٠ََُُط فٔی أَِ٪ َيَِفٔ ُٔو ِس ََاَ٪ َو٠َََُض٥ِ بَٔتِشؤَیٔة اٟؼُّ َٗ

 ِّٕ ٔ فٔی اٟؼَّ ا٢َ لٔی اِسَتو َ٘ َٓ ِس اِسَتَوِت  َٗ  َٖ ُٔو أَِخبَرُوُظ أَ٪َّ اٟؼُّ َّرَ  َٓ ب َٛ  ث٥َُّ 

امکل نب ایب اعرم ایحبص ےس رواتی ےہ ہک  اھ ںیم امثعؿ نب نافؿ ےک اسھت اےنت ںیم ریبکت وہیئ امنز یک اور ںیم اؿ ےس ابںیت رکات راہ 

 اس ےئل ہک ریما ھچک وہفیظ رقمر رکںی اور وہ ربارب رک رےہ ےھت رکنکویں وک اےنپ وجوتں ےس اہیں کت ہک آؿ ےچنہپ وہ ولگ نج وک

ںیفص ربارب رکےن ےک ےئل رقمر ایک  اھ اور اوہنں ےن ربخ دی اؿ وک اس ابت یک ںیفص ربارب وہ ںیئگ وت اہک ھجم ےس ہک رشکی وہ اج وا 

 ںیم رھپ ریبکت یہک ۔

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

  

  رپ رانھک ۔امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ رپ رانھک ۔

     373    حسیث 

ا َٓ ٥َِٟ َتِشَتِهٔی  ٔ إَٔذا  ة ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٦ ا٢َ ٩ِ٣ٔ لََکَ َٗ َّطُ  يِّ أ٧َ َِٟبِْصٔ ٚٔ ا ٤َُِٟدارٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ أَِٔی ا ًَِبسٔ اِلَْکٔ ِٟيَ ٩ًَِ  ٍُ ا ١ِ ٣َا ٔطئَِت َوَوِؿ ٌَ َسی٩ِٔ ِٓ

ِْٔٔطٔ َوأَلِستٔي٨َاُئ بٔاٟشَّ  ِٟ حٔي١ُ ا ٌِ ي َوَت ِٟيُِْسَ ًَلَی ا ِٟي٤ُِىَي  ٍُ ا ـَ ََلةٔ َي ي فٔی اٟؼَّ ًَلَی اِْلَُِّخَ  ُحورٔ إِٔحَساص٤َُا 

ںیم علاارکلمی ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک وبنت یک ابوتں ںیم ےس ہی ابت ےہ ہک بج ےھجت ایح ہن وہ وت وج یج اچےہ رک اور امنز 

 داانہ اہھت ابںیئ اہھت رپ رانھک اور روزہ دلجی ااطفر رکان اور رحسی اھکےن ںیم دری رکان۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ رپ رانھک ۔



 

 

     374    حسیث 

 ِٟ ًَلَی ذَٔرأًطٔ ا ِٟي٤ُِىَي  َِٟيَس ا ٍَ اٟزَُّج١ُ ا ـَ ا٢َ ََاَ٪ ا٨َّٟاُض یُِؤ٣َزُوَ٪ أَِ٪ َي َٗ َّطُ  ٕس أ٧َ ٌِ ا٢َ أَبُو ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس َٗ  ٔ ََلة ي فٔی اٟؼَّ ُيِْسَ

َٔک  َّطُ ی٨َِٔم ذَٟ ٥ُ٠ًَِ إَٔلَّ أ٧َ  َحاز٦ٕٔ ََل أَ

ں وک مکح ایک اجات  اھ امنز ںیم داانہ اہھت ابںیئ اہھت رپ رےنھک اک اہک اوب احزؾ ےن اہک ںیم اتھجمس لہس نب دعس اسدعی ےس رواتی ےہ ہک ولوگ

 وہں لہس اس دحثی وک رموفع ےتہک ےھت ۔

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

  

 حبص یک امنز ںیم ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 حبص یک امنز ںیم ونقت ڑپےنھ اک ایبؿ

     375    حسیث 

 ٔ ََلة ٨ُُت فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ونقت ںیہن ڑپےتھ ےھت یسک امنز ںیم

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

  

 اپاخہن ای اشیپب یک احتج ےک وتق امنز ہن ڑپانھ

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اپاخہن ای اشیپب یک احتج ےک وتق امنز ہن ڑپانھ

     376    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ََٓذَصَب َٟٔحاَجتٔطٔ ث٥َُّ َرجَ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ََلةُ َیِو٣ّا  ِت اٟؼَّ ََٓحَْضَ ٥ٔ ََاَ٪ یَُؤ٦ُّ أَِػَحابَُط  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اِْلَِر ًَ ٍَ أَ٪َّ 

٠َِيبِ  َٓ ائَٔم  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ و٢ُ إَٔذا أََراَز أََحُس ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ  َسأِ بٔطٔ 

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ارمق اامتم رکےت ےھت اےنپ ولوگں یک وت اکی دؿ امنز ایتر وہیئ نکیل آپ ےلچ  ےئ 

ہن اک وت احتج وک رھپ آےئ اور وبےل وک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت بج دصق رکے وکیئ مت ںیم ےس اپاخئ



 

 

 ےلہپ اپاخئہن رک ےل رھپ امنز ڑپےھ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اپاخہن ای اشیپب یک احتج ےک وتق امنز ہن ڑپانھ

     377    حسیث 

أب  َِٟدلَّ ِيطٔ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٛ ٥ِ َوصَُو َؿا٦ٌّ بَيَِن َورٔ ُٛ ا٢َ ََل ُيَؼ٠ِّيَنَّ أََحُس َٗ 

 رضحت رمع ےن رفامای ہک وکیئ مت ںیم امنز ہن ڑپےھ بج وہ روےک اشیپب ای اپاخئہن وک ۔

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

  

 اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔امنز ےک ااظتنر رکےن 

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

     378    حسیث 

 ٥ِ ُٛ ًَلَی أََحٔس ِّی  َُٜة ُتَؼل ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی ٓٔيطٔ ٣َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّٟٔذي َػل ُظ ا ا َزا٦َ فٔی ٣َُؼَلَّ

َٟطُ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِطُ  ٥ِ یُِحسِٔث ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ  َٟ  ٣َا 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفےتش داع رکےت ںیہ ہک اس صخش ےک ےئل وج اھٹیب رےہ اس ہگج 

  کت اس وک دحث ہن وہ ےتہک ںیہ اے اہلل شخب دے اس وک ر م رک اس رپ ۔ںیم اہجں وہ امنز ڑپھ اکچ ےہ بج

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

     379    حسیث 

 ًَ َ ٕ ٣َا ََا٧ ٥ِ فٔی َػََلة ُٛ ا٢َ ََل یَزَا٢ُ أََحُس َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  طُ أَِ٪ ٩ِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ ََلةُ َتِحبُٔشُط ََل َی٨َ٤ِ ِت اٟؼَّ

ََلةُ  ٔلَی أَص٠ِٔطٔ إَٔلَّ اٟؼَّ ٠َٔب إ َ٘  َی٨ِ

یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز یہ ںیم راتہ ےہ وہ صخش سج وک امنز  رھ ںیم اجےن ےس روےک  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل



 

 

 رےہ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 ب ۔امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثا

     380    حسیث 

 َُ ٤َِِٟشحٔٔس ََل یُزٔیُس  ٔلَی ا و٢ُ ٩ِ٣َ ََُسا أَِو َراَح إ ُ٘ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََاَ٪ َي ًَ ٤َِّ٠ُط ث٥َُّ ٩ًَِ ُسَمٕٓ ٣َِولَی أَِٔی بَِْکٕ ب٩َِ  ٌَ ٥َ َخيِّرا أَِو ُٟٔي َّ٠ ٌَ يَِرُظ َٟٔيَت

٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔي١ٔ  ٔلَی بَِيتٔطٔ ََاَ٪ ََا ٍَ إ ٍَ َُا٤ّٔ٧اَرَج  اهَّللٔ َرَج

وت  اوبرکب نب علاارلنمح ےتہک ےھت وج صخش حبص وک ای ہس رہپ وک اجےئ دجسم ںیم کین ارم ےنھکیس وک ای اھکسےن وک رھپ ولٹ آےئ اےنپ  رھ ںیم

 وگای اہجد ےس تمینغ ےل رک ولاٹ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

     381    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ ِّی  ٤َََِٟلئَُٜٔة ُتَؼل ٥َِٟ َتز٢َِ ا ُظ  ٥ِ ث٥َُّ َج٠ََص فٔی ٣َُؼَلَّ ُٛ َّی أََحُس و٢ُ إَٔذا َػل ُ٘ إِٔ٪  ا٠َُّٟض٥َّ ا٩ًَِ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٓ َُٟط ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِطُ  َُِٔفِ 

ِّیَ  َّي ُيَؼل ٥ِ یَز٢َِ فٔی َػََلةٕ َحً َٟ ََلَة  ٤َِِٟشحٔٔس ی٨ََِتٔوزُ اٟؼَّ َح٠ََص فٔی ا َٓ ُظ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َُؼَلَّ َٗ 

دے اس وک ر م رک  اوبرہریہ ےتہک ےھت وج صخش مت ںیم ےس امنز ڑپھ رک وںیہ اھٹیب رےہ وت المہکئ داع رکےت ںیہ اس ےک ےئل ای اہلل شخب

 ھا  راہ دجسم ںیم امنز ےک ااظتنر ںیم وت وگای وہ امنز یہ ںیم ےہ بج کت امنز ڑپےھ۔

ب

 

ت ب

 اس رپ ارگ ڑھکا وہ ایگ اس ہگج ےس نکیل 

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

     382    حسیث 

٥ِ ب٤َٔا ی٤َُِحو اهَّللُ  ُٛ ا٢َ أَََل أُِخبٔرُ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َرَجأت إِٔسَباُْ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٍُ بٔطٔ اٟسَّ َٓ َِٟدَلایَا َوَیزِ بٔطٔ ا

ُِٟوُؿ  ََٓذل٥ُِٜٔ اٟزِّبَاُن ا ََلةٔ  َس اٟؼَّ ٌِ ََ  ٔ ََلة ٤ََِٟشأجٔس َوا٧ِتَٔواُر اٟؼَّ ٔلَی ا ُِٟدَلي إ ََِرةُ ا َٛ ٔ َو ٤َِٟکَارٔظ ََٓذل٥ُِٜٔ ؤئ ٨ًَِٔس ا ََٓذل٥ُِٜٔ اٟزِّبَاُن   



 

 

 اٟزِّبَاُن 

وہ زیچںی وج دور رکیت ںیہ انگوہں وک اور ڑباھیت  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک ہن اتبؤں ںیم مت وک

ابط ںیہ دروجں وک وپرا رکان ووض اک فیلکت ےک وتق اور دقؾ تہب وہان دجسم کت اور ااظتنر رکان امنز اک دعب اکی امنز ےک یہی رابط ےہ یہی ر

 ےہ یہی رابط۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ےک ااظتنر رکےن اک اور امنز اک اجےن اک وثاب ۔

     383    حسیث 

َس ا٨َِّٟسأئ إَٔلَّ أََحْس یُزٔیُس اٟزُّ  ٌِ ََ ٤َِِٟشحٔٔس  ُد أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ا٢ُ ََل یَِْخُ َ٘ ا٢َ يُ َٗ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا ٔ ٩ًَِ َس ََ إ ْٙ ُجو ٔ  َِٟيطٔ إَٔلَّ ٨َ٣ُآ

 دیعس نب بیسم ےن اہک ےتہک ںیہ دجسم ےس دعب اذاؿ ےک وج لکن اجےئ اور رھپ آےن اک اردہ ہن وہ وت وہ انمقف ےہ ۔

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

  

 لفن ڑپےھ وہےئ ہن ےھٹیب ۔ وج صخش دجسم ںیم اجےئ وت ریغب دو رںیتعک

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 وج صخش دجسم ںیم اجےئ وت ریغب دو رںیتعک لفن ڑپےھ وہےئ ہن ےھٹیب ۔

     384    حسیث 

ا٢َ إَٔذا َزَخ١َ أَحَ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ِب١َ ٩ًَِ أَِٔی  َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٍِ َر َٛ ٠ِيَرِ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ٥ِ ا ُٛ ُس

 أَِ٪ َیِح٠َٔص 

اوب اتقدہ ااصنری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج مت ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم اجےئ وت دو رںیتعک ڑپھ رک 

 ےھٹیب ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 وج صخش دجسم ںیم اجےئ وت ریغب دو رںیتعک لفن ڑپےھ وہےئ ہن ےھٹیب ۔

     385    حسیث 



 

 

 َٗ َُّط  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َِِٟشحَٔس ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ  ٥َِٟ أََر َػاحَٔبَک إٔذَا َزَخ١َ ا َُٟط أَ ا٢َ 

٠َِيطٔ أَ  ًَ َٔک  ٌٔيُب ذَٟ ىٔي بَٔذَٟٔک ٤ًََُز ب٩َِ ًُبَِئس اهَّللٔ َوَي ٌِ ا٢َ أَبُو ا٨َِّْٟضٔ َي َٗ  ٍَ َٛ ِب١َ أَِ٪ َیزِ َٗ ٤َِِٟشحَٔس َیِح٠ُٔص  ِ٪ َیِح٠َٔص إَٔذا َزَخ١َ ا

 َٗ ا٢َ َیِحٌَي  َٗ  ٍَ َٛ ِب١َ أَِ٪ یَزِ َِٟيَص بَٔوأجٕب َٗ َٔک َحَش٩ْ َو  ا٢َ ٣َأٟک َوذَٟ

ادجسمل 

 

خی ة

 

پ
اوب ارضنل ےس رواتی ےہ ہک اوب ک ہم نب علاارلنمح ےن اہک ھجم ےس ںیم ںیہن داتھکی اہمترے اصبح ینعی رمع نب دیبع اہلل وک 

 بیع رکےت ےھت اس ارم اک رمع نب دیبع ڑپےتھ وہےئ بج آےت ںیہ دجسم وک وت ھٹیب اجےت ںیہ ریغب ڑپےھ وہےئ اوب رضن ےن اہک ہک اوب ک ہم

 اہلل رپ ۔

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

  

 سج زیچ رپ دجسہ رکے اس رپ دوونں اہھت رےھک ۔

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 سج زیچ رپ دجسہ رکے اس رپ دوونں اہھت رےھک ۔

     386    حسیث 

 َٗ ٠َِيطٔ َجِبَضَتطُ  ًَ  ٍُ ـَ َّٟٔذي َي ًَلَی ا ِيطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َسَحَس َوَؿ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِس َرأَیُِتطُ فٔی َیِو٦ٕ ٩ًَِ ٧َآ َ٘ َٟ ٍْ َو ٔ ا٢َ ٧َآ

ِيطٔ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت بُز٧ُِٕص  َّٔ َٛ ُد  َٟيُِْخٔ َُّط  ٔ َوإ٧ٔ ِٟبَرِز َِٟحِؼَبائٔ َطٔسیٔس ا ًَلَی ا ُض٤َا  ٌَ ـَ َّي َي  َٟطُ َحً

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج دجسہ رکےت ےھت وت سج زیچ رپ دجسہ رکےت ےھت ایس رپ اہھت رےتھک ےھت انعف ےن اہک ہک تخس 

  یلی زنیم رپ ۔اجڑے ےک دؿ ںیم ےن علااہلل نب رمع وک داھکی اےنپ اہھت اکنےتل ےھت ہبج ےس اور رےتھک ےھت اؿ رک رھتپ

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 سج زیچ رپ دجسہ رکے اس رپ دوونں اہھت رےھک ۔

     387    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠َِيطٔ َجِبَضَتُط ث٥َُّ إَٔذا  ٩ًَِ ٧َآ ًَ  ٍُ ـَ َّٟٔذي َي ًَلَی ا ِيطٔ  َّٔ َٛ  ٍِ ـَ ٠َِي َٓ ٍَ َجِبَضَتطُ بٔاِْلَِرٔق  ٩ِ٣َ َوَؿ

َِٟوِجطُ  ٤َا َيِشُحُس ا َٛ َِٟيَسی٩ِٔ َتِشُحَسأ٪  إٔ٪َّ ا َٓ ُض٤َا  ٌِ َٓ ٠ِيَرِ َٓ  ٍَ َٓ  َر

 رےھک وت اےنپ اہھت یھب زنیم رپ رےھک رھپ ہنم ااھٹےئ وت اہھت یھب انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش اشیپین زنیم رپ



 

 

 ااھٹےئ اس ےئل ہک اہھت یھب دجسہ رکےت ںیہ ےسیج ہنم دجسہ رکات ےہ ۔

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

  

  احتج ےک ۔امنز ںیم یسک رطػ دانھکی ای دکتس دانی وتق

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی ای دکتس دانی وتق احتج ےک ۔

     388    حسیث 

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٔلَی بَىٔي  ٥َ َذَصَب إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  أًٔسيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس اٟشَّ ٌِ ٖٕ ُٟٔيِؼ٠َٔح  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ِو بَِي٨َُض٥ِ َوَحا٧َِت  ًَ

َّی أَ  ََٓؼل  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أُٗٔي٥َ  َٓ ِّی ٨٠َّٟٔأض  ا٢َ أَُتَؼل َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ُ٪ إ ٤َُِٟؤذِّ َحاَئ ا َٓ ََلةُ  َّی اٟؼَّ َحاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ بُو بَِْکٕ 

َتَد٠ََّؽ حَ  َٓ ََلةٔ  ٥َ َوا٨َّٟاُض فٔی اٟؼَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ا اهَّللُ  َّ٤٠ََٓ ُٔٔت فٔی َػََلتٔطٔ  َٙ ا٨َّٟاُض َوََاَ٪ أَبُو بَِْکٕ ََل َی٠َِت َّٔ َؼ َٓ  ِّٕ َٕ فٔی اٟؼَّ َٗ َّي َو ً

أََطاَر  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  أَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َت أَبُو بَِْکٕ ََفَ َٔ َت ِٟ ٙٔ ا ي ٔٔ ِؼ َََر ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٛ َِٟيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَ ٔ َّی اهَّللُ  إ َػل

ًَلَی ٣َا أ٣َََزُظ بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َح٤َٔس اهَّللَ  َٓ ٍَ أَبُو بَِْکٕ یََسیِطٔ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ا٣ُِِٜث ٣َکَا٧ََک ََفَ ًَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

٦َ َرُسو٢ُ  سَّ َ٘ ِّٕ َوَت َّي اِسَتَوي فٔی اٟؼَّ ا٢َ َیا أَبَا بَِْکٕ ٣َا  َذَٟٔک ث٥َُّ اِسَتأََِّخَ َحً َ٘ َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ اِنَْصَ ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َِّی بَيَِن یََسِي َر  َة أَِ٪ ُيَؼل َٓ َُٗحا ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ٣َا ََاَ٪ َٔلب٩ِٔ أَِٔی  َ٘ َٓ َک أَِ٪ َتِثبَُت إٔذِ أ٣ََزِتَُک  ٌَ ٠ًََ ٨َ٣َ َّی اهَّللُ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ٔٔئح ٩ِ٣َ ٧َابَُط َط  ِؼ ََرِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٛ َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا لٔی َرأَیُِت٥ُِٜ أ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َّطُ إٔذَا َٓ إ٧ٔ َٓ ِح  ٠ُِيَشبِّ َٓ ِيْئ فٔی َػََلتٔطٔ 

ٔٔيُح ٨٠َِّٟٔشائٔ  ِؼ ٤ََّا اٟتَّ َِٟيطٔ َوإ٧ٔ ٔ َٔٔت إ ُِٟت  َسبََّح ا

نب دعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  ےئ ینب رمعو نب وعػ ےک اپس اؿ ںیم حلص رکےن وک اور وتق آایگ امنز لہس 

اک وت ومذؿ اوبرکب دصقی ےک اپس آرک وبال ارگ مت امنز ڑپاھؤ وت ںیم ریبکت وہکں وبےل ااھچ سپ رشوع یک امنز اوبرکب ےن اور آ ےئ روسؽ 

ز ڑپھ رےہ ےھت وس آپ یلص اہلل ہیلع وملس وفصں وک ریچ رک یلہپ وا ںیم آرک ڑھکے وہ  ےئ سپ دکتس دی ولوگں اہلل اور ولگ امن

ےن رگم اوبرکب امنز ںیم یسک رطػ دںایؿ ںیہن رکےت ےھت اہیں کت ہک ولوگں ےن تہب زور ےس دںیکتس دانی رشوع ںیک بت داھکی 

ارادہ ایک ےھچیپ ےنٹہ اک سپ ااشرہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ ہگج رپ روہ وت  اوبرکب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک اور

ٹہ آےئ  دوونں اہھت ااھٹ رک اوبرکب ےن دخا اک رکش ایک اس ابت رپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ وک اامؾ رےنہ اک مکح دای رھپ ےھچیپ

 اہلل ہیلع وملس اور امنز ڑپاھ رک افرغ وہےئ رھپ رفامای اے اوبرکب مت ویکں اینپ ہگج رپ ڑھکے ہن اوبرکب اور آےگ ڑبھ  ےئ روسؽ اہلل یلص



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ۓرےہ بج ںیم ےن مت وک ااشرہ ایک  اھ اوبرکب ےن اہک الھب اوب احقہف ےک ےٹیب وک ہی ابت یتچنہپ ےہ ہک امنز ڑپاھ

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ولوگں ےس مت ےن اس دقر دںیکتس ویکں اجبںیئ سج صخش وک امنز وملس ےک وہےت وہےئ بت رفامای روسؽ 

 ںیم ھچک احدہث شیپ آےئ وت احبسؿ اہلل ےہک ولگ اس رطػ دھکی ںیل ےگ اور دکتس دانی وعروتں ےک ےئل ےہ

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی ای دکتس دانی وتق احتج ےک ۔

     389    حسیث 

ُٔٔت فٔی َػََلتٔطٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ ی٠ََِت َٟ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي   َحسَّ

  رکےت ےھت ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع امنز ںیم اافتلت ںیہن

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 امنز ںیم یسک رطػ دانھکی ای دکتس دانی وتق احتج ےک ۔

     390    حسیث 

٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ارٔٔئ أ٧َ َ٘ ِٟ ََفٕ ا ٌِ ٤َزَنٔی٩ًَِ أَِٔی َج َِ َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ زُ بٔطٔ  ٌُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوَرائٔی َوََل أَِط ًَ ِّی َو  أَُػل

ں اوب رفعج اقری ےس رواتی ےہ ہک ںیم ڑپاتھ  اھ اور علااہلل نب رمع ریمے ےھچیپ ےھت ےھجم ربخ ہن یھت ںیم ےن اؿ وک داھکی وت دابد ای اوہن

 ےن ھجم وک ۔

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

  

 وج صخش آای اور اامؾ وک روکع ںیم اپای وہ ایک رکے

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 وج صخش آای اور اامؾ وک روکع ںیم اپای وہ ایک رکے

     391    حسیث 

َّي ٩ًَِ أَِٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ  ٍَ ث٥َُّ َزبَّ َحً َٛ
ا ََفَ ًّ و ُٛ َوَجَس ا٨َّٟاَض ُر َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا٢َ َزَخ١َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ا َٗ َّطُ  ٕٕ أ٧َ

 َّٕ  َوَػ١َ اٟؼَّ



 

 

اوب اامہم نب لہس ےس رواتی ےہ ہک زدی نب اثتب دجسم ںیم آےئ وت اامؾ وک روکع ںیم اپای سپ روکع رک ایل رھپ آہتسہ لچ رک وا ںیم 

 لم  ےئ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 وج صخش آای اور اامؾ وک روکع ںیم اپای وہ ایک رکے

     392    حسیث 

ٕ ََاَ٪  وز ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ا ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌّ ٔ  یَسٔبُّ َراٛ

سہ ےتلچ ےھت وا ںیم لم اجےن وک۔

 

 اامؾ امکل وک اچنہپ علااہلل نب وعسمد ےس ہک وہ روکع ںیم آہ ب

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

  

 دورد رشفی ےک ایبؿ ںیم

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رشفی ےک ایبؿ ںیمدورد 

     393    حسیث 

ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َػ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيَک  ًَ ِّی  َٕ نَُؼل ِي َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ َُّض٥ِ  أًسٔيُّ أ٧َ ٕس َوأَِزَوأجطٔ ٩ًَِ أَبُو ح٤َُِيٕس اٟشَّ ًَلَی ٣َُح٤َّ  ِّ١

ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاصٔي٥َ َوبَارِٔک  ٤َا َػ٠َِّيَت  َٛ یَّتٔطٔ  ََّک َح٤ٔيْس  َوذُرِّ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاصٔي٥َ إ٧ٔ َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ یَّتٔطٔ  ٕس َوأَِزَوأجطٔ َوذُرِّ ًَلَی ٣َُح٤َّ

 ٣َحٔيْس 

اوب دیمح اسدعی ےس رواتی ےہ ہک احصہب ےن وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ویکرکن درود ںیجیھب آپ 

وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وہک اے رپورداگر رتمح ااتر اینپ دمحم اور اؿ یک ویبیبں اور آؽ رپ ےسیج رتمح یلص اہلل ہیلع وملس رپ 

 یک وت ےن اربامیہ رپ اور ربتک ااتر دمحم اور اؿ یک ویبیبں رپ اور آؽ رپ ےسیج وت ےن ربتک ااتری اربامیہ یک اوالد رپ ےب کش وت رعتفی

 ےک القئ اور ڑبا ےہ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دورد رشفی ےک ایبؿ ںیم



 

 

     394    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ أََتا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٕ اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ وز ٌُ ََٔظيرُ ٩ًَِ أَِٔی ٣َِش َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ طٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َِح٠ٔٔص َس

ََٜت َرُسو٢ُ ا ََٓش ا٢َ  َٗ ٠َِيَک  ًَ ِّی  َٕ نَُؼل ََِٜٓي ٠َِيَک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ًَ َِّی  ٕس أ٣َََز٧َا اهَّللُ أَِ٪ نَُؼل ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ َس َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

َّي َت٨٤ََِّي٨َا  ًَلَی إٔبِ َحً ٤َا َػ٠َِّيَت  َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ًَلَی ٣َُح٤َّ ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َػ١ِّ  ا٢َ  َٗ ِٟطُ ث٥َُّ  َ ٥ِ َيِشأ َٟ َّطُ  ًَلَی أ٧َ َزاصٔي٥َ َوبَارِٔک 

ََّک َح٤ٔيْس ٣َ  ٤َٟٔيَن إ٧ٔ ا ٌَ ِٟ ًَلَی آ٢ٔ إٔبَِزاصٔي٥َ فٔی ا َت  ِٛ ٤َا بَاَر َٛ ٕس  ًَلَی آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ ٣َُح٤َّ ِس  َٗ ٤َا  َٛ ََل٦ُ   حٔيْس َواٟشَّ

اوب وعسمد ااصنری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آےئ امہرے اپس دعس نب ابعدہ ےک اکمؿ ںیم وت اہک آپ یلص اہلل 

رپ وت ویکں رک درود ںیجیھب آپ یلص  ہیلع وملس ےس ریشب نب دعس ےن مکح ایک مہ وک اہلل لج الجہل ےن درود ےنجیھب اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 اہلل ہیلع وملس رپ سپ پچ وہ رےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہیں کت ہک مہ وک انمت وہیئ ہک اکش ہن وپےتھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس رھپ

نیمل اکن دیمح دیجم اور السؾ ےنجیھب یک رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وہک امہلل یلص یلع دمحم ویلع آؽ دمحم امک تیلص یلع اربامیہ یف ااعل

 رتبیک ےسیج مت اجؿ ےکچ وہ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 دورد رشفی ےک ایبؿ ںیم

     395    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َ  ًَ  ٩ًَِ َ ًَل ِّی  ُيَؼل َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل بِر َٗ ًَلَی   ُٕ ٔ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي٘ ًَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ َّی إر  ی ا٨َّٟٔييِّ َػل

ًَلَی أَِٔی بَِْکٕ َو٤ًَُزَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو  اهَّللُ 

نب رمع وک ڑھکے وہےت ےھت یبن یلص اہلل ہیلع وملس یک ربق رپ درود ےتجیھب ےھت  علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی علااہلل

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس رپ اور اوبرکب اور رمع رپ ۔

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

  

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

 ة یف ارفسلاتکب رصق اولصل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔



 

 

     396    حسیث 

 ٌِ ََ َتئِن َو ٌَ ِٛ ٔ َر ِضز ِب١َ اٟوُّ َٗ ِّی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ ُيَؼل ًَ َّی اهَّللُ  زٔٔب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِِ ٤َِٟ َس ا ٌِ ََ َتئِن َو ٌَ ِٛ َسَصا َر

َس َػََل  ٌِ ََ َتئِن فٔی بَِيتٔطٔ َو ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ يَرِ َٓ  َٖ َّي َی٨َِْصٔ ٔة َحً ٌَ ُِٟح٤ُ َس ا ٌِ ََ ِّی  َتئِن َوََاَ٪ ََل ُيَؼل ٌَ ِٛ ٌَٔظأئ َر ِٟ  ةٔ ا

انب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ڑپےتھ ےھت رہظ یک اوؽ دو رںیتعک اور دعب رہظ ےک دو رںیتعک اور دعب رغمب 

اور دعب اشع ےک دو رںیتعک اور ںیہن ڑپےتھ ےھت دعب ہعمج ےک دجسم ںیم اہیں کت ہک  رھ ںیم آےت وت دو  ےک دو رںیتعک اےنپ  رھ ںیم

 رںیتعک رپےتھ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     397    حسیث 

َواهَّللٔ َٓ ا٢َ أََتَزِوَ٪ ِٗٔب٠ًَٔي َصاص٨َُا  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِّی  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔن و٥ًُُِٜ إ ُٛ ًَلَیَّ ُخُظو٥ًُُِٜ َوََل ُر ٣َا َیِدهَی 

٥ِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َهِضزٔي ُٛ  َْلََرا

رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مت دےتھکی وہ ریما ہنم ہلبق یک رطػ مسق دخا یک ھجم ےس اپھچ ںیہن ےہ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک 

 وشخع اہمترا امنز ںیم اور روکع اہمترا ںیم داتھکی وہں مت وک ھٹیپ ےک ےھچیپ ےس ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     398    حسیث 

َُٗباَئ َراّٛٔبا َو٣َأط  ِتٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َیأ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ّيا٩ًَِ 

  یلص اہلل ہیلع وملس آےت ےھت ابق ںیم وسار وہ رک اور دیپؽ ۔علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     399    حسیث 



 

 

٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَ٪َّ  ٌِ ِب١َ  ٩ًَِ ا٨ُّٟ َٗ َٔک  ٚٔ َواٟزَّانٔی َوذَٟ ارٔ ارٔٔب َواٟشَّ ا٢َ ٣َا َتَزِوَ٪ فٔی اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  أَِ٪ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َّٟ ٔة ا َٗ ٔ ُ اْٟسَّ وبَْة َوأَِسَوأ ُ٘ َواحُٔع َوٓٔيض٩َّٔ ًُ َٓ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اهَّللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ َٕ ی٨ُِز٢ََ ٓٔيض٥ِٔ  ِي َٛ اُٟوا َو َٗ ُٚ َػََلَتطُ  ٔذي َيِْسٔ

ًََضا َوََل ُسُحوَزَصا و ُٛ ا٢َ ََل یُت٥ُّٔ ُر َٗ ُٚ َػََلَتطُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ   َيِْسٔ

امعنؿ نب رمہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک راےئ ےہ اہمتری اس صخش ںیم وج رشاب ےئپ اور وچری 

ے اور  اھ ہی ارم لبق ارتےن مکح ےک اؿ ےک ابب ںیم وت اہک احصہب ےن اہلل اور اس اک روسؽ وخب اجاتن ےہ رفامای آپ رکے اور زان رک

یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی ربے اکؾ ںیہ اؿ ںیم زسا رضور ےہ اور بس وچرویں ںیم ربی امنز یک وچری ےہ وپاھچ احصہب ےن امنز اک وچر 

  ہیلع وملس ےن امنز اک وچر وہ ےہ وج روکع اور دجسہ وک وپرا ہن رکے ۔ویکرکن ےہ رفامای آپ یلص اہلل

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     400    حسیث 

َوَة  ٠ُوا ٩ِ٣ٔ َػََلت٥ُِٜٔ فٔی بُُيوت٥ُِٜٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌَ ا٢َ اِج َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک اکی ہصح اینپ امنز ںیم ےس اےنپ  رھوں ںیم ادا رکو ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     401    حسیث 

 َ ُحوَز أَِو٣َأ ٤َِٟزٔیُف اٟشُّ ٍِ ا ٥َِٟ َيِشَتٔل و٢ُ إَٔذا  ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔلَی َجِبَضتٔطٔ َطِيّئا ٩ًَِ ٧َآ ٍِ إ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ  بَٔزأِٔسطٔ إٔی٤َاّئ َو

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت امیبر وک ارگ دجسہ رکےن یک اطتق ہن وہ وت رس ےس ااشرہ رکے نکیل وکیئ زیچ اینپ اشیپین

 ےک اسےنم اویچن ہن رےھک ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     402    حسیث 



 

 

َّی ا٨َّٟ  ِس َػل َٗ ٤َِِٟشحَٔس َو ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َجاَئ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٥ِ  اُض بََسأَ ٩ًَِ َربٔي َٟ ٤َُِِٟٜتوبَٔة َو ََٔؼََلةٔ ا

ِب٠ََضا َطِيّئا َٗ  ُيَؼ١ِّ 

رہعیب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج آےت دجسم ںیم اور ولعمؾ وہات ہک امجتع وہ یکچ ےہ وت رفض رشوع 

 رکےت اور ںیتنس ہن ڑپےتھ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     403    حسیث 

 ٣ّ ٠َِيطٔ ََفَزَّ اٟزَُّج١ُ لََکَ ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ِّی  ًَلَی َرُج١ٕ َوصَُو ُيَؼل ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ٣َزَّ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِبُس ا٩ًَِ ٧َآ ًَ َِٟيطٔ  ٔ ٍَ إ َج ا٢َ ا ََفَ َ٘ َٓ هَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز 

 ٔ ُِٟئْشِ بَٔئسظ َََٓل یََتک٥َِّ٠َ َو ِّی  ٥ِ َوصَُو ُيَؼل ُٛ ًَلَی أََحٔس ُط إَٔذا ُس٥َِّ٠  َٟ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع زگرے اکی صخش رپ اور وہ امنز ڑپھ رےہ ےھت وت السؾ ایک اس وک اس ےن وجاب دای زابؿ ےس 

اور اہک اس ےس بج وکیئ السؾ رکے مت رپ مت امنز ڑپےتھ وہ وت زابؿ ےس وجاب ہن دو ہکلب اہھت ےس ااشرہ رک دو  رھپ ولےٹ علااہلل نب رمع

 ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     404    حسیث 

ٍَ اِْل٣َٔ  َصا إَٔلَّ َوصَُو ٣َ ٥ِ٠َ یَِذَُکِ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ ٧َٔسَي َػََلّة  ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠ُِيَؼ١ِّ ٩ًَِ ٧َآ َٓ ٥َ اِْل٣َٔا٦ُ  إَٔذا َس٠َّ َٓ  ٔ ا٦

ي َسَصا اِْلَُِّخَ ٌِ ََ ًَّٟٔي ٧َٔسَي ث٥َُّ ُٟٔيَؼ١ِّ  ََلَة ا  اٟؼَّ

 ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش وھبؽ اجےئ امنز وک رھپ اید رکے اور وہ دورسی امنز ںیم اامؾ ےک ےھچیپ وہ وت انعف ےس رواتی ےہ

 بج اامؾ السؾ ریھپے وت اچےئہ ہک اس امنز وک ڑپھ رک وج امنز اامؾ ےک اسھت ڑپیھ ےہ اس اک ااعدہ رکے ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔



 

 

     405    حسیث 

ِٟ٘ٔبِ  ٔلَی ٔجَسارٔ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٣ُِش٨ْٔس َهِضَزُظ إ ًَ ِّی َو ٨ُِت أَُػل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٔ ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ أ٧َ ِيُت ٩ًَِ َوأس ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُِٓت  ٠َٔة  َػََلتٔی اِنَْصَ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ی٤َٔي٨َٔک   َٖ َک أَِ٪ َت٨َِْصٔ ٌَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٣َا ٨َ٣َ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی اِْلَِيَْسٔ  َِٟيطٔ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ٔطق ٔ ُِٓت إ َٓاِنَْصَ ٠ُِت َرأَیُِتَک  ُ٘ َٓ

و ُ٘ ائَّٔل َي َٗ ِس أََػِبَت إٔ٪َّ  َٗ ََّک  إ٧ٔ َٓ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ  َٗ َِٟيَک  ٔ ِٖ َحِيُث ٔطئَِت إِٔ٪ إ اِنَْصٔ َٓ ِّی  ٨َِت ُتَؼل ُٛ إَٔذا  َٓ ٩ًَِ َی٤ٔي٨َٔک   ِٖ ٢ُ اِنَْصٔ

٩ًَِ َيَشارَٔک  ٩ًَِ َی٤ٔي٨َٔک َوإِٔ٪ ٔطئَِت   ٔطئَِت 

 واعس نب ةحؿ ےس رواتی ےہ ہک ںیم امنز ڑپھ راہ  اھ اور علااہلل نب رمع ہلبق یک رطػ ھٹیپ ےئک وہےئ ےھٹیب ےھت وت بج امنز ےس افرغ

وہا ابںیئ رطػ ےس ڑم رک اؿ ےک اپس ایگ وت علااہلل نب رمع ےن اہک وت داینہ رطػ ےس ڑم رک ویکں ہن آای ںیم ےن اہک ہک آپ وک دھکی رک 

ابںیئ رطػ ےس ڑم رک الچ آای علااہلل ےن اہک وت ےن ااھچ ایک اکی اصبح ےتہک ںیہ ہک بج امنز ڑپھ ےکچ وت داینہ رطػ ےس ڑم رگم وت 

  وت دجرھ ےس اچےہ ڑم رک اج داینہ رطػ ےس ای ابںیئ رطػ ےس ۔بج امنز ڑپےھ

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     406    حسیث 

 ٥ِ َٟ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ًَِبُس اهَّللٔ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًََل٩ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ِّی فٔی  أؾ أَأَُػل ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ َُّط َسأ٢ََ   ََل َیَز بٔطٔ بَأِّسا أ٧َ

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٩ِٜٔ َػ١ِّ فٔی ٣َُزاحٔ ا  َوَل

ہگج ںیم ےن اہک ںیہن نکیل ڑپھ ےل رکبی  علا اہلل نب رمع نب ااعلص ےس اکی صخش ےن وپاھچ ایک امنز ڑپوھں ںیم اووٹنں ےک ےنھٹیب یک

 ےک  اھونں ںیم ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 رفتمؼ دحںیثی امنز یک ۔

     407    حسیث 

 َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ْة ٩ًَِ َس ٌَ ِٛ اَتِتَک ٨ِ٣َٔضا َر َٓ زُٔب إَٔذا  ِِ ٤َ ِٟ ٌٔيْس ؤَی ا ا٢َ َس َٗ ٕة ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ  ٌَ ِٛ  ا٢َ ٣َا َػََلْة یُِح٠َُص فٔی ١َُِّ َر

دیعس نب بیسم ےن اہک ہک وہ وکؿ یس امنز ےہ سج ںیم رہ رتعک ےک دعب انھٹیب ڑپے رھپ وخد یہ اہک وہ امنز رغمب یک ےہ بج اکی 



 

 

 امؾ ےک اسھت۔رتعک وفت وہ اجےئ ا

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

  

 اجعم اولصلة

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اجعم اولصلة

     408    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ِّی َوصَُو َحا١ْ٣ٔ أ٣َُا٣ََة ب٨َِٔت َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ ٩ًَِ أَِٔی  ٥َ ََاَ٪ ُيَؼل طٔ َوَس٠َّ

َضا َوإٔذَ  ٌَ إَٔذا َسَحَس َوَؿ َٓ ِبٔس َط٤ِٕص  ًَ َة ب٩ِٔ  ٌَ أؾ ب٩ِٔ َربٔي ٌَ ِٟ ٥َ َؤْلَِٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٦َ َح٠َ٤ََضااهَّللٔ َػل َٗ  ا 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ ےھت اینپ ونایس اامہم وک وج یٹیب زبنی یک ںیھت اوب ااعلص  اوب اتقدہ ااصنری ےس رواتی ےہ

 ےس ااھٹے وہےئ وت بج دجسہ رکےت آپ یلص اہلل ہیلع وملس اھٹب دےتی اؿ وک زنیم رپ بج ڑھکے وہےت ااھٹ ےتیل۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اجعم اولصلة

     409    حسیث 

َْٜة بٔا٠َّٟ  ٔ بُوَ٪ ٓٔي٥ُِٜ ٣َََلئ َٗ ا ٌَ ا٢َ یََت َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َْٜة بٔا٨ََّٟضارٔ َویَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ وَ٪ فٔی ِي١ٔ َو٣َََلئ ٌُ ِحَت٤ٔ

َٕ تَ  ِي َٛ ٥ُ٠ًَِ بٔض٥ِٔ  َيِشأَُُٟض٥ِ َوصَُو أَ َٓ َّٟٔذی٩َ بَاتُوا ٓٔي٥ُِٜ  زُُد ا ٌِ ٔ ث٥َُّ َي ِحز َٔ ِٟ ٔ ا ِْصٔ َوَػََلة ٌَ ِٟ ٔ ا ٨َاص٥ُِ َػََلة ِٛ وُٟوَ٪ َتَز ُ٘ َي َٓ ُت٥ِ ًَٔبازٔي  ِٛ َز

وَ٪  وَ٪ َوأََتِي٨َاص٥ُِ َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ  َوص٥ُِ ُيَؼ٠ُّ

ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن آےت اجےت رےتہ ںیہ رفےتش اہمترے اپس رات ےک دجا وہےن  اوبرہریہ ےس رواتی

ےک وتق اور دؿ ےک دجا وہےن ےک وتق اور عمج وہاجےت ںیہ بس رصع یک اور رجف یک امنز ںیم رھپ وہ رفےتش وج رات وک اہمترے اسھت 

ےس رپورداگر) احالہکن وہ وخب اجاتن ےہ( سک احؽ ںیم وھچڑا مت ےن ریمے دنبوں رےتہ ںیہ ڑچھ اجےت ںیہ اور سپ وپاتھچ ےہ اؿ 

 وک؟ ےتہک ںیہ مہ ےن وھچڑا اؿ وک امنز ںیم، بج مہ  ےئ ےھت بج یھب امنز ڑپےتھ ےھت ۔

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

  



 

 

 اولصلة یف ارفسل اتکب رصق :   ابب

 اجعم اولصلة

     410    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ُِيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض ٩ًَِ  َٓ ا٢َ ٣ُزُوا أَبَا بَِْکٕ 

ًَائَٔظُة إٔ٪َّ أَبَا بَِْکٕ  َِٟت  ا َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ٠ُِيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ٤ُزِ ٤ًََُز  َٓ ِٟبُکَأئ  ٍِ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ ُيِش٤ٔ َٟ ا٣َٔک  َ٘ ا٦َ فٔی ٣َ َٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إَٔذا 

 ٔ ا٦َ ف َٗ َٟطُ إٔ٪َّ أَبَا بَِْکٕ إَٔذا  ُٗولٔی  َؼَة  ِٔ ٠ُِت َٟٔح ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠ُِيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ٍِ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ ی ٣َ ٣ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ٥َِٟ ُيِش٤ٔ ا٣َٔک  َ٘

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َؼُة  ِٔ ٠َِت َح ٌَ َٔ َٓ ٠ُِيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ٤ُزِ ٤ًََُز  َٓ ِٟبُکَأئ  َٕ ا ٩ُِ َْل٧َِتُنَّ َػَواحُٔب یُوُس َّٜ إ٧ٔ

 ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ ٠ُِيَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض  َٓ ٨ُِت ْٔلُٔػيَب ٨ِ٣ٔٔک َخيِّرا٣ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ُٛ ائَٔظَة ٣َا  ٌَ ٔ  َؼُة ٟ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مکح ایک رمض ومت ںیم اوبرکب وک امنز ڑپاھےن اک وت اہک 

ڑھکے وہں ےگ وت روےت روےت اؿ یک آواز ہن  ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اوبرکب بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک ہگج رپ

یک ےلک یگ وتمکح ےئجیک رمع وک امنز ڑپاھےن اک ںیم ےن س ہص ےس اہک مت وہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اوبرکب بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 وس اہک رضحت ےن بت رفامای روسؽ ہگج ںیم ڑھکے وہں ےگ وت روےت روےت اؿ یک آواز ہن ےلک یگ سپ مکح ےئجیک رمع وک امنز ڑپاھےن اک

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مت ویفس یک اسیھت وعروتں یک رطح وہ وہک اوبرکب ےس امنز ڑپاھےن وک سپ اہک س ہص ےن اعہشئ ےس مت ےس 

 ےھجم الھبیئ ہن وہیئ ۔

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

  

 اتکب رصق اولصلة یف ارفسل :   ابب

 اجعم اولصلة

     411    حسیث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ بَِي٤َ٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ِٟدَٔيارٔ أ٧َ ًَٔسيِّ ب٩ِٔ ا َجأْٟص بَيَِن َهِضَزانَِی ا٨َّٟأض إٔذِ َجائَطُ ٩ًَِ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

َشارَّ  َٓ إَٔذا صَُو َيِشَتأِذ٧ُٔطُ َرُج١ْ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َّي َجَضَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُظ بٔطٔ َحً ٥ِ٠َ یُِسَر ٣َا َسارَّ َٓ ِت١ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ُظ  َٗ  فٔی 

َِٟيَص َيِظَضُس  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َجَضَز أَ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن  ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا َط إَٔلَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ أَ٪َّ ََل إ

َّی اهَّللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َٟطُ  ا٢َ بَلَی َوََل َػََلَة  َٗ ِّی  َِٟيَص ُيَؼل ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُط  َٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ بَلَی َوََل َطَضاَزَة  َ٘ َّٟٔذی٩َ َٓ َٟئَٔک ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أُو ًَ

٨ُِض٥ِ  ًَ  ٧ََضانٔی اهَّللُ 



 

 

دیبع اہلل نب دعی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےھٹیب وہےئ ےھت ولوگں ںیم، اےنت ںیم اکی صخش آای اور اکؿ ںیم 

 ھچک ابت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےنہک اگل مہ وک ربخ ںیہن وہیئ ایک اتہک ےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکپر رک وبؽ اےھٹ بت

ا وہ صخش رضحت ےس اکی انمقف ےک لتق یک ااجزت اچاتہ  اھ وت بج اکپر اےھٹ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وت رفامای ایک وہ ولعمؾ وہ

صخش وگایہ ںیہن داتی اس ارم یک ہک وکیئ وبعمد قح ںیہن ےہ وسا دخا ےک اور دمحم یلص اہلل ہیلع وملس ےب کش اس ےک روسؽ ںیہ اس 

یک وگایہ اک ھچک اابتعر ںیہن بت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک وہ امنز ںیہن ڑپاتھ وبال اہں ڑپاتھ ےہ نکیل صخش ےن اہک اہں رگم اس 

 اس یک امنز اک ھچک اابتعر ںیہن ےہ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےسی ولوگں ےک لتق ےس عنم ایک ےہ ھجم وک اہلل ےن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِرٔي َوث٨َّ  َٗ  ١ِ ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََل َتِح َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًََلأء ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ٌِ ًَلَى ا يُ ُب اهَّللٔ  ـَ َُ َبُس اِطَتسَّ 

ُٗبُوَر أ٧َِبَٔيائٔض٥ِٔ ٣ََشأجَس  ِو٦ٕ اتََّدُذوا  َٗ 

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اے رپورداگر تم انب ربق ریمی وک تب، ہک ولگ اس وک وپںیج 

و ں ےن اےنپ

 

 ی
ح ہ
  ربمغیپوں یک ربقوں وک دجسم انب ایل۔تہب ڑبا بضغ اہلل اک اؿ ولوگں رپ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٍٔ اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ ًٔتَِباَ٪ ب٩َِ  ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبٔي ٠َِيطٔ ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ًَِم َوأ٧َ ِو٣َطُ َوصَُو أَ َٗ ٣َأٟٕک ََاَ٪ یَُؤ٦ُّ 

 ٔ ََٓؼ١ِّ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ف َِٟبَْصٔ  یزُ ا ِي١ُ َوأ٧ََا َرُج١ْ ََضٔ ٤ََِْٟطُ َواٟشَّ ٤َ٠ُِة َوا ََّضا َتُٜوُ٪ اٟوُّ ٥َ إ٧ٔ ٔ َوَس٠َّ ِذُظ ٣َُؼلًی ی بَِئًي ٣َکَا٧ّا أَتَّد

ٔلَی ٣َکَا٪ٕ  َٟطُ إ أََطاَر  َٓ َِّی  ا٢َ أَی٩َِ تُٔحبُّ أَِ٪ أَُػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َحائَُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّی ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ َٓ ََٓؼل ِٟبَِئت   ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ابتعؿ نب امکل اامتم رکےت ےھت اینپ وقؾ یک اور اؿ یک انیبیئ ںیم فعض  اھ اہک اوہنں ےن  ومحمد نب دیبل ااصنری ےس رواتی ےہ ہک



 

 

 رھ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس یھبک ادنریھا ای اپین ای اہبؤ وہات ےہ اور ریمی انیبیئ ںیم رفؼ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ریمے

ہگج وک اانپ یلصم انبؤں سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ اور اہک سک ہگج مت  ںیم یسک اقمؾ رپ امنز ڑپھ دےئجی اتہک ںیم اس

 ریمی امنز ڑپانھ دنسپ رکےت وہ اوہنں ےن اکی ہگج اتبدی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن واہں امنز ڑپھ دی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِٟ ٥َ ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔيا فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َُّط َرأَى َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َت٤ٔي٥ٕ  ًَلَى ٩ًَِ  ا إِٔحَسى رِٔج٠َِيطٔ  ٌّ ٤َِشحٔٔس َوأؿ

ى  اِْلَُِّخَ

 اہلل نب زدی ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک پچ ےٹیل وہےئ ےھت دجسم ںیم اکی اپؤں آپ یلص علا

 اہلل ہیلع وملس اک دورسے اپؤں رپ  اھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٌَ ِٔ ٨ُِض٤َا ََا٧َا َي ًَ اَ٪ َرضَٔي اهَّللُ  َّٔ ًَ أب َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟدلَّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔئس ب٩ِٔ ا َٝ ٩ًَِ َس ٔ  ََلٔ٪ َذٟ

  ےھتدیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب اور امثعؿ نب نافؿ ااسی ایک رکےت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ََّک فٔی َز٣َإ٪  ا٢َ ْٔلِٔنَشإ٪ إ٧ٔ َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ٌٔيٕس أَ٪َّ  ُى ٓٔيطٔ حُُسوزُ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٔ اُُئُظ تُِح ٠ٔي١ْ ُْقَّ َٗ َضاُُئُظ  َ٘ ُٓ ثٔيْر  َٛ

ُِٟدِل  وَ٪ ا ُْصُ ِ٘ ََلَة َوَي ٔلي یُٔلي٠ُوَ٪ ٓٔيطٔ اٟؼَّ ٌِ ثٔيْر ٩ِ٣َ ُي َٛ ٠ٔي١ْ ٩ِ٣َ َيِشأ٢َُ  َٗ ُُٓط  ٍُ َُحُو يَّ ـَ آٔ٪ َوُت ُِٟقِ ُض٥ِ ا َٟ ٤ًَِا وَ٪ أَ َبَة یَُبسُّ

ًَلَی ِتٔی  ِب١َ أَصَِوائٔض٥ِٔ َوَسَيأ ثٔيْر  َٗ َٛ ٍُ حُُسوزُُظ  يَّ ـَ آٔ٪ َوُت ُِٟقِ ُٖ ا ُى ٓٔيطٔ َُحُو َٔ اُُئُظ یُِح ثٔيْر ُْقَّ َٛ َضاُُئُظ  َ٘ ُٓ ٠ٔي١ْ  َٗ ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ 



 

 

ِب١َ  َٗ وَ٪ ٓٔيطٔ أَصَِوائَُض٥ِ  ََلَة یَُبسُّ وَ٪ اٟؼَّ ُْصُ ِ٘ ُِٟدِلَبَة َوَي ٔلي یُٔلي٠ُوَ٪ ٓٔيطٔ ا ٌِ ٠ٔي١ْ ٩ِ٣َ ُي َٗ ٔ ٩ِ٣َ َيِشأ٢َُ  ٤ًَِاٟ  ض٥ِٔ  أَ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب وعسمد ےن اہک اکی صخش ےس مت اےسی زامےن ںیم وہ ہک اعمل اس ںیم تہب ںیہ فرػ ظفل 

ڑپےنھ واےل مک ںیہ لمع زایدہ ایک اجات ےہ رقآؿ ےک ومکحں رپ اور وظفلں اک ااسیایخؽ ںیہن ایک اجات وپےنھچ واےل مک ںیہ وجاب دےنی 

ای کیھب امےنگن واےل مک ںیہ اور دےنی واےل تہب ںیہ ابمل رکےت ںیہ امنز وک اور وھچاٹ رکےت ںیہ ہبطخ وک کین لمع ےلہپ واےل تہب ںیہ 

رکےت ںیہ اور سفن یک وخاشہ وک دقمؾ ںیہن رکےت اور رقبی ےہ ہک اکی زامہن ااسی آےئ اگ ہک مک وہں ےگ اعمل اس وتق ںیم اافلظ 

اجںیئ ےگ اافلظ رقآؿ ےک اور اس ےک ومکحں رپ لمع ہن ایک اجےئ اگ وپےنھچ واےل اور امےنگن واےل  ڑپےنھ واےل تہب وہں ےگ اید ےئک

تہب وہں ےگ اور وجاب دےنی واےل اور دےنی واےل تہب مک وہں ےگ ابمل رکںی ےگ ہبطخ وک اور وھچاٹ رکںی ےگ امنز وک اینپ وخاشہ 

 سفن رپ ںیلچ ےگ اور لمع کین ہن رکںی ےگ ۔
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ََلةُ  ِبسٔ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ١ٔ٤َ ا ًَ ٢َ ٣َا ی٨َُِوزُ ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ  ىٔي أَ٪َّ أَوَّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ٠٤َٔطٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ًَ ُٗب٠َِٔت ٨ِ٣ٔطُ ٧ُٔوَز َٓٔى بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  إِٔ٪  َٓ

٠٤ًََٔطٔ  ٥َِٟ ی٨َُِوزِ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ  َب١ِ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ  َوإِٔ٪ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک یچنہپ اؿ وک دحثی ہک ایقتم ےک دؿ ےلہپ امنز دیھکی اجےئ یگ ارگ امنز وبقؽ وہآ ی وت رھپ اور لمع اس 

 اجںیئ ےگ ورہن وکیئ لمع رھپ ہن داھکی اجےئ اگ۔ ےک دےھکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َّٟٔذي ٩ًَِ  ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ َِٟت ََاَ٪ أََحبُّ ا ا َٗ ََّضا  َس٥ََّ٠ أ٧َ

٠ًََِيطٔ َػاحٔبُطُ   یَُسو٦ُ 

 ےہ ۔رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک وہ اکؾ تہب دنسپ  اھ وج ہشیمہ آدیم اس وک رکات ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٝ أََحُس  َض٠َ َٓ ا٢َ ََاَ٪ َرُجََلٔ٪ أََخَوأ٪  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ِت ٩ًَِ َس َُٓذَٔکَ ِي٠َّة  َٟ ٌٔيَن  ََ ِب١َ َػاحٔبٔطٔ بٔأَِر َٗ ص٤َُا 

اُٟو َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ اِْلََّخُ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٢ٔ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ي٠َُة اِْلَوَّ ـٔ ا بَلَى یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َوََاَ٪ ََل بَأَِض َٓ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘ َٓ َُ  بٔطٔ   ٕ ٤ََث١ٔ ٧َِضز َٛ  ٔ ََلة ٤ََّا ٣ََث١ُ اٟؼَّ ِت بٔطٔ َػََلتُُط إ٧ٔ َِ ٥َ َو٣َا یُِسرٔی٥ُِٜ ٣َا ب٠ََ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَِذٕب َػل  ٕ ٤ِز

 ُ َّٜ إ٧ٔ َٓ َٝ یُِبقٔی ٩ِ٣ٔ َزَر٧ٔطٔ  ٔ ٤َا َتزَِوَ٪ َذٟ َٓ َتٔح٥ُ ٓٔيطٔ ١ََُّ َیِو٦ٕ َخ٤َِص ٣َزَّإت  ِ٘ ٥ِ َي ُٛ ِت بٔطٔ َػََلتُطُ بَٔبأب أََحٔس َِ  ٥ِ ََل َتِسُروَ٪ ٣َا ب٠ََ

نب ایب واقص ےس رواتی ےہ ہک دو اھبیئ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اؿ ںیم ےس اکی دورسے ےس  دعس

 ےن ایک دورسا اھبیئ املسمؿ اچسیل دؿ ےلہپ رم ایگ وت ولوگں ےن رعتفی یک اس یک وج ےلہپ رما  اھ بت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 رپ ہن  اھ وبےل اہں املسمؿ  اھ وہ یھب ھچک ربا ہن  اھ بت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن مت ایک اجون دورسے یک امنز ےن اس وک سک درہج

ہ اس ںیم اپچن وتق وغہط اگلای اچنہپای امنز یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج اکی رہن ےھٹیم اپین یک تہب رہگی یسک ےن دروازے رپ یتہب وہ اور و

 رکے ایک اس ےک دبؿ رپ ھچک لیم رےہ یگ رھپ مت ایک اجون ہک امنز ےن دورسے اھبیئ ےک رمہبت سک درہج رک اچنہپای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     420    حسیث 

٤َِِٟش  ٍُ فٔی ا ُف ٩ِ٣َ یَبٔي ٌِ ََ ٠َِيطٔ  ًَ ًََلاَء ب٩َِ َيَشإر ََاَ٪ إَٔذا ٣َزَّ  ُط أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  َٝ َو٣َا َحسَّ ٌَ ُط ٣َا ٣َ َٟ َ َشأ َٓ ًَاُظ  حٔٔس َز

ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ َُّط یُزٔیُس أَِ٪ َیبٔي إِٔ٪ أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ ٔ  تُزٔیُس  ة ُٚ اِْلَّٔخَ ٤ََّا صََذا ُسو ٧َِيا َوإ٧ٔ ٚٔ اٟسُّ َٝ َُٔشو ٠َِي ًَ 

ے اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اطعء نب اسیر بج دےتھکی یسک صخش وک وج وسدا اتچیب ےہ دجسم ںیم رھپ البےت اس وک رھپ وپےتھچ اس ےس ایک ےہ ریت

  اجؤ داین ےک ابزار ںیم ہی وت آرخت اک ابزار ےہ ۔اپس اور وت ایک اچاتہ ےہ ارگ وہ وباتل ہک ںیم انچیب اچاتہ وہں وت ےتہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     421    حسیث 

ُط أَ٪َّ ٤ًََُز بِ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  ا٢َ ٩ِ٣َ ََاَ٪ یُزٔیُس أَِ٪ َحسَّ َٗ ِٟبَُلِيَحاَء َو ى ا ٤َِِٟشحٔسٔ ُتَش٤َّ أب بَىَي َرِحَبّة فٔی ٧َاحَٔيةٔ ا َِٟدلَّ ٩َ ا

ٔ اٟزَِّحَبةٔ  ٔلَى َصٔذظ ِد إ ٠َِيِْخُ َٓ ٍَ َػِوَتُط  َٓ ّزا أَِو َیزِ ٌِ َم أَِو ی٨ُِٔظَس ٔط َِ  َی٠ِ

چا   اھ اور ہہک دای  اھ ہک وج وکیئ  ک  ک رکان اچےہ ای اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع ےن اکی ہگج انب دی دجسم
 طب 
ن

 ےک وکےن ںیم اس اک انؾ 

 ااعشر ڑپانھ اچےہ ای اکپران اچےہ وت اس ہگج وک الچ اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٥َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ ٍُ َزؤيُّ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩َِ ًُبَِئس اهَّللٔ َي ٧َِحٕس ثَائٔزُ اٟزَّأِٔض يُِش٤َ

إَٔذا صُ  َٓ َّي َز٧َا  و٢ُ َحً ُ٘ ُط ٣َا َي َ٘ ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ُِص َػ٠ََوإت َػِوتٔطٔ َوََل َن َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ  َو َيِشأ٢َُ 

َّی اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ََ وَّ ا٢َ ََل إَٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َٗ َُيِرُص٩َُّ  ًَلَیَّ  ا٢َ ص١َِ  َٗ ٔ َوا٠َِّٟي٠َةٔ  َِٟيِو٦ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ فٔی ا ًَ اَ٪   ـَ ٔ َر٣َ ٥َ َؤػَيا٦ُ َطِضز

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ا٢َ َوَذََکَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ََ وَّ ا٢َ ََل إَٔلَّ أَِ٪ َتلَّ َٗ َُيِرُُظ  ًَلَیَّ  ا٢َ َص١ِ  ا٢َ ََل إَٔلَّ  َٗ َٗ َُيِرَُصا  ًَلَیَّ  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ َاَة  اٟزََّ

أَِزبََز اٟزَُّج١ُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ وَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  أَِ٪ َتلَّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُؽ ٨ِ٣ٔطُ  ُ٘ ًَلَی َصَذا َوََل أَِن و٢ُ َواهَّللٔ ََل أَزٔیُس  ُ٘ ٥َ َوصَُو َي

 َٚ ٠ََح اٟزَُّج١ُ إِٔ٪ َػَس ِٓ  أَ

س دجن اک رےنہ واال اس ےک رس ہحلط نب دیبع اہلل ےس رواتی ےہ ہک وہ ےتہک ےھت ہک آای اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپ

ےک ابؽ رھکبے وہےئ ےھت اور اس یک آواز یک انھبنھبٹہ انسیئ دیتی یھت نکیل اس یک ابت ھجمس ںیم ہن آیت یھت اہیں کت ہک رقبی 

انھ رات دؿ ںیم آای وت وہ وپاتھچ  اھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس االسؾ ےک ینعم رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اپچن امنزںی ڑپ

آپ  بت وہ صخش وبال وسا اؿ ےک اور یھب وکیئ امنز ھجم رپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیہن رگم لفن ڑپانھ اچےہ وت وت ڑپھ رفامای

ےن ںیہن رگم  یلص اہلل ہیلع وملس ےن اور روزے راضمؿ ےک وبال وسا اؿ ےک اور یھب وکیئ روزہ ھجم رپ ےہ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 لفن رےھک وت رھپ ذرک ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن زوکة اک وہ صخش وبال اس ےک وسا یھب ھچک دصہق ھجم رپ رفض ےہ رفامای ںیہن رگم ارگ

 اہلل اچےہ وت دے سپ ھٹیپ ومڑ رک الچ وہ صخش بت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ڑیبا اس اک اپر وہا ارگ چس وبال ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِيَلاُ٪  ُ٘ٔس اٟظَّ ٌِ ا٢َ َي َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٕس  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ ٥ِ إٔذَا صَُو ٧َا٦َ ثَََلَث ًُ ُٛ آَٔيةٔ َرأِٔض أََحٔس َٗ ًَلَی 

 ٔ إ َٓ َسْة  ِ٘ ََٓذََکَ اهَّلَل ا٧َِح٠َِّت ًُ َى  َ٘ إِٔ٪ اِستَِي َٓ ُِٗس  اِر َٓ َِٟي١ْ كَؤی١ْ  ٠ًََِيَک  َسةٕ  ِ٘ ُب ٣َکَاَ٪ ١َُِّ ًُ إِٔ٪ َيِْضٔ َٓ َسْة  ِ٘ أَ ا٧َِح٠َِّت ًُ ِ٪ َتَوؿَّ

ُس  َ٘ َّی ا٧َِح٠َِّت ًُ ِشََلَ٪ َػل َٛ ٔص  ِٔ ٔص َوإَٔلَّ أَِػَبَح َخبٔيَث ا٨َّٟ ِٔ أَِػَبَح َنٔظيّلا كَيَِّب ا٨َّٟ َٓ  ُظ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج آدیم وس اجات ےہ وت ابدناتھ ےہ اطیشؿ اس یک دگی رپ نیت 

ی رات ابیق ےہ وت وس رہ رھپ ارگ اجاتگ ےہ آدیم اور اید رکات ےہ اہلل لج الجہل وک لھک رگںیہ رہ رگہ امر رک اتہک اجات ےہ ہک ایھب ھجت وک ڑب

اجیت ےہ اکی رگہ ارگ ووض رکات ےہ لھک اجیت ےہ دورسی رگہ رھپ ارگ امنز ڑپاتھ ےہ حبص یک لھک اجیت ےہ رسیتی رگہ سپ راتہ ےہ وہ 

 ۔ صخش اس دؿ وخش دؽ اور وخش زماج ورہن راتہ ےہ دبسفن وہجمؽ

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

  

 اتکب ادیعلنی : ابب

 دیعنی ےک لسغ اک ایبؿ

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 دیعنی ےک لسغ اک ایبؿ

     424    حسیث 

 ُ٘ َُيَِر َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ َي  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ا٣َْة ٨ِ٣ُُذ َز٣َأ٪ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٗ ٔ ِْٔٔطٔ َوََل فٔی اِْلَِؿَهی ٧َٔساْئ َوََل إ ِٟ ٥ِ َی٩ُِٜ فٔی ًٔئس ا َٟ و٢ُ 

َٖ ٓٔي ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ا ا٢َ ٣َأٟک َوت٠َِٔک اٟشُّ َٗ َِٟيِو٦ٔ  ٔلَی ا ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َضا ٨ًَِٔس٧َاَرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

انس ےہ تہب اسرے املعء ےس ےتہک ےھت دیع ارطفل اور دیع ایحضل ںیم اذاؿ اور ااقتم ہن یھت روسؽ اہلل یلص اہلل  اہک امکل ےن ہک ںیم ےن

 ہیلع وملس ےک زامےن ےس اب کت امکل ےن اہک امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     425    حسیث 

َّی ٤َُِٟؼل ٔلَی ا ُسَو إ ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ِْٔٔطٔ  ِٟ َتٔش١ُ یَِو٦َ ا ِِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

  دیع اگہ اجےن ےک۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع لسغ رک ےت ےھت دیع رطف ےک دؿ لبق

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

  

 امنز دیع یک لبق ےبطخ ےک ڑپانھ

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 امنز دیع یک لبق ےبطخ ےک ڑپانھ

     426    حسیث 

َّی اهَّللُ ُِٟدِلَبةٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِب١َ ا َٗ ِْٔٔطٔ َویَِو٦َ اِْلَِؿَهی  ِٟ ِّی یَِو٦َ ا ٥َ ََاَ٪ ُيَؼل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

رواتی ےہ انب اہشب ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امنز ڑپےتھ دیع ارطفل اور دیع ایحضل یک لبق ےبطخ ےک )ینعی ہبطخ دیعنی اک 

 دعب امنز دیعنی ےک( ڑپےتھ ےھت۔

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

  

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 امنز دیع یک لبق ےبطخ ےک ڑپانھ

     427    حسیث 

 َٝ ٔ ََلٔ٪ َذٟ ٌَ ِٔ ُط أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ َو٤ًََُز ََا٧َا َي َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 ت اوبرکب اور رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت ۔اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضح

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

  

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 امنز دیع یک لبق ےبطخ ےک ڑپانھ

     428    حسیث 



 

 

ا٢َ َطضِٔسُت  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذی٩ِٔ  ٩ًَِ أَِٔی ًُبَِيٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز  َ٘ َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ اِنَْصَ ََٓؼل أب  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌٔيَس ٣َ ِٟ ا

٥ِ ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٥ُِٜ٣ٔ َواِْل  ُٛ ٩ًَِ ٔػَيا٣ٔض٤َٔا َیِو٦ُ ِْٓٔطٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٔ َیِو٣َأ٪ ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل يطٔ ٩ِ٣ٔ ََّخُ َیِو٦ْ َتأ٠َُُِوَ٪ ٓ

َدَلَب  َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ اِنَْصَ ََٓؼل َحاَئ  َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔيَس ٣َ ِٟ ا٢َ أَبُو ًُبَِيٕس ث٥َُّ َطضِٔسُت ا َٗ  ٥ُِٜٜٔ ٍَ نُُش ِس اِجَت٤َ َٗ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َو

أَٟيةٔ أَِ٪ َی٨َِتؤ  ٌَ ِٟ ٩ِ٤َ أََحبَّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ ُط َل٥ُِٜ فٔی یَِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا ًٔيَسأ٪  َٟ ِس أَذ٧ُِٔت  َ٘ َٓ  ٍَ ٠َِي٨َِتٔوزَِصا َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یَزِٔج َٓ َة  ٌَ ِٟح٤ُُ َز ا

َّی ث٥َُّ انِ  ََٓؼل َحاَئ  َٓ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب َوًُِث٤َاُ٪ ٣َِحُؼوْر   ٍَ ٌٔيَس ٣َ ِٟ ا٢َ أَبُو ًُبَِيٕس ث٥َُّ َطضِٔسُت ا َدَلَب َٗ َٓ  َٖ  َْصَ

ی ںیہ علاارلنمح

معل

 نب ازرہ ےک رواتی ےہ ہک ںیم احرض وہا دیع ےک روز رمع نب اطخب ےک اسھت وت امنز ڑپیھ اوب دیبع ےس وج 

 رضحت رمع ےن رھپ افرغ وہےئ اور ہبطخ ڑپاھ وت اہک ہک ہی دو دؿ وہ دؿ ںیہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن روزہ رےنھک ےس

وموقػ رکےت وہ اور دیع ایحضل وہ دؿ ےہ ہک اس دؿ اینپ رقابین اک وگتش  اؿ دونں ںیم ہی دیع ارطفل اک دؿ ےہ سج دؿ مت روزہ

اھکےت وہ اوب دیبع ےن اہک ہک رھپ احرض وہا ںیم دیع وک امثعؿ نب نافؿ ےک اسھت وت اوہنں ےن آرک امنز ڑپیھ رھپ امنز ےس افرغ وہ رک 

رہ واولں ےس وت رہھٹ اجےئ ہعمج ےک واےطس اور وج اچےہ ہک اےنپ ہبطخ ڑپاھ اور اہک ہک آج ےک روزہ دو دیع ںیہ وت سج صخش اک یج اچےہ اب

 رھ اجےئ وت الچ اجےئ ںیم ےن ااجزت دی اہک اوب دیبع ےن رھپ احرض وہا ںیم دیع وک اسھت یلع نب ایب اطبل ےک اور امثعؿ  رھے وہےئ 

 ےھت وت رضحت یلع ےن آرک امنز ڑپاھیئ رھپ امنز ےس افرغ وہ رک ہبطخ ڑپاھ ۔

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

  

 دیعارطفل ںیم امنز وک اجےن ےک اوؽ ھچک اھکانیل

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 دیعارطفل ںیم امنز وک اجےن ےک اوؽ ھچک اھکانیل

     429    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ُسَو ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ِْٔٔطٔ  ِٟ  ُط ََاَ٪ یَأ١َُُِ یَِو٦َ ًٔئس ا

 رعوہ نب زریب دیعارطفل ےک روز اھکان اھک ےتیل لبق امنز وک اجےن ےک ۔

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

  

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 وک اجےن ےک اوؽ ھچک اھکانیلدیعارطفل ںیم امنز 



 

 

     430    حسیث 

 ُِ ِٟ ِب١َ ا َٗ ِْٔٔطٔ  ِٟ َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟاَض ََا٧ُوا یُِؤ٣َزُوَ٪ بٔاِْل١ََِٔ یَِو٦َ ا ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ًَلَی ٩ًَِ َس ا٢َ ٣َأٟک َوََل أََري َذَٟٔک  َٗ ُسوِّ 

 ا٨َّٟأض فٔی اِْلَِؿَهی

 اتی ےہ ہک ولوگں وک مکح وہات  اھ اھکان اھک ےنیل اک لبق امنز وک اجےن ےک ۔دیعس نب بیسم ےس رو

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

  

 دیعنی یک ریبکتات اور رقاتئ اک ایبؿ

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اور رقاتئ اک ایبؿ

     431    ثحسی 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ُ بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ أب َسأ٢ََ أَبَا َوإٗٔس ا٠َِّٟيثٔيَّ ٣َا ََاَ٪ َيِقَ َِٟدلَّ ا٢َ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َ٘ َٓ ِْٔٔطٔ  ِٟ ٥َ فٔی اِْلَِؿَهی َوا  َوَس٠َّ

ًَُة َو  ا تََربَِت اٟشَّ ِٗ ٤َِٟحٔئس َوا آٔ٪ ا ُِٟقِ أُ ٔب ٚ َوا ٤َزُ ََاَ٪ َيِقَ َ٘ ِٟ َّٙ ا  اِنَظ

رمع نب اطخب ےن وپاھچ اوب وادق یثیل ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وکؿ یس وسرںیت ڑپےتھ ےھت دیعنی ںیم وب ےل وسرة اقػ 

 اور وسرہ رمق ۔

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

  

 دیعلنیاتکب ا :   ابب

 دیعنی یک ریبکتات اور رقاتئ اک ایبؿ

     432    حسیث 

َّرَ  َٜب َٓ ٍَ أَِٔی صَُزیَِزَة  ِْٔٔطَ ٣َ ِٟ ا٢َ َطضِٔسُت اِْلَِؿَهی َوا َٗ َُّط  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٍٕ ٣َِولَی  ٔ ِب١َ  ٩ًَِ ٧َآ َٗ ٍَ َتِٜبٔيَرإت  ٔة اِْلُولَی َسِب ٌَ ِٛ فٔی اٟزَّ

ائَٔة َوفٔی ِٟٔقَ ائَةٔ  ا ِٟٔقَ ِب١َ ا َٗ ةٔ َخ٤َِص َتِٜبٔيَرإت   اِْلَّٔخَ

انعف ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن امنز ڑپیھ دیع ایحضل اور دیع ارطفل یک اسھت اوبرہریہ ےک وت یلہپ رتعک ںیم است ریبکتںی ںیہک لبق 

 ےک ۔ ےک اور دورسی رتعک ںیم اپچن ریبکتںی لبق رقات رقات

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

  



 

 

 دیعنی یک امنز ےک اوؽ اور دعب لفن ہن ڑپانھ

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 دیعنی یک امنز ےک اوؽ اور دعب لفن ہن ڑپانھ

     433    حسیث 

 ِٟ ِّی یَِو٦َ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ُيَؼل َٟ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َسصَا٩ًَِ ٧َآ ٌِ ََ ََلةٔ َوََل  ِب١َ اٟؼَّ َٗ  ِْٔٔطٔ 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ںیہن لفن ڑپےتھ ےھت لبق امنز دیع ےک اور ہن دعب امنز ےک ۔

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

  

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 ےک اوؽ اور دعب لفن ہن ڑپانھ دیعنی یک امنز

     434    حسیث 

ِبَح  َِّی اٟؼُّ َس أَِ٪ ُيَؼل ٌِ ََ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا ُسو إ ِِ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ُط أَ٪َّ َس َِ َّطُ ب٠ََ ٤ِٔص ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ 

  ڑپھ رک لبق عولع آاتفب ےک ۔امکل وک اچنہپ ہک دیعس نب بیسم دیع اگہ وک اجےت ےھت امنز حبص یک

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

  

 لبق امنز دیع ےک اور دعب اس ےک لفن ڑپےنھ یک ااجزت ۔

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 لبق امنز دیع ےک اور دعب اس ےک لفن ڑپےنھ یک ااجزت ۔

     435    حسیث 

َّی أَِربَ  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا ُسَو إ ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ِّی  أس٥َ ََاَ٪ ُيَؼل َ٘ ِٟ أس٥ٔ أَ٪َّ أَبَاُظ ا َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ إت ٩ًَِ  ٌَ َٛ  ٍَ َر

 اقمس نب دمحم لبق دیعاگ اجےن ےک اچر رںیتعک لفن اےنپ  رھ ںیم ڑپھ رک اجےت ےھت ۔

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

  

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 لبق امنز دیع ےک اور دعب اس ےک لفن ڑپےنھ یک ااجزت ۔



 

 

     436    حسیث 

٤َِِٟشحٔسٔ  ََلةٔ فٔی ا ِب١َ اٟؼَّ َٗ ِْٔٔطٔ  ِٟ ِّی َیِو٦َ ا َُّط ََاَ٪ ُيَؼل ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة   ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 ہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک وہ لفن ڑپےتھ ےھت لبق امنز دیع ےک دجسم ںیم ۔رعو

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

  

 اامؾ اک امنز دیع وک اجےن اک وتق اور ااظتنر رکان ےبطخ اک ۔

 اتکب ادیعلنی :   ابب

 اجےن اک وتق اور ااظتنر رکان ےبطخ اک ۔ اامؾ اک امنز دیع وک

     437    حسیث 

ِْٔٔطٔ َواِْلَِؿَهی أَ٪َّ اِْل٣َٔا٦َ یَِْخُ  ِٟ ٔت ا ِٗ َٖ ٓٔيَضا ٨ًَِٔس٧َا فٔی َو ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ا ِت اٟشُّ ـَ ا٢َ ٣َأٟک ٣َ ِسَر ٣َا َٗ َٗ ُد ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ 

ََل  ِس َح٠َِّت اٟؼَّ َٗ ُظ َو ُّ ٣َُؼَلَّ  ةُ َیِب٠ُ

اہک امکل ےن وہ تنس سج ںیم امہرے زندکی االتخػ ںیہن ےہ ہی ہک دیع ارطفل اور دیع ایحضل ےک ےئل اس وتق  رھ ےس ےلک ہک دیع 

 اگہ کت ےتچنہپ ےتچنہپ امنز اک وتق آاجےئ ۔

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

  

 اتکب ولصة اوخلػ : ابب

 امنز وخػ اک ایبؿ

 اتکب ولصة اوخلػ :   ابب

 امنز وخػ اک ایبؿ

     438    حسیث 

 َٔ ٔ ٖٔ أَ٪َّ كَائ َِٟدِو َٔ َػََلَة ا ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ َذأت اٟزِّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّی ٣َ ٩ِ َػل ْة ٤ًََّ َٔ ٔ ِت كَائ َّٔ ُط َوَػ ٌَ ِت ٣َ َّٔ ّة َػ

 ٔ ُّٔ و َؼ َٓ ُٓوا  ُٔٔشض٥ِٔ ث٥َُّ اِنَْصَ وا ْٔلَِن ائ٤ّٔا َوأََت٤ُّ َٗ ّة ث٥َُّ ثََبَت  ٌَ ِٛ ُط َر ٌَ ًَّٟٔي ٣َ َّی بٔا ََٓؼل ُسوِّ  ٌَ ِٟ ُة َجاَظ ا َٔ ٔ ائ ُسوِّ َوَجائَِت اٟلَّ ٌَ ِٟ وا ؤَجاَظ ا



 

 

َََ٘ٔيِت ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ ث٥َُّ ثََبَت جَ  ًَّٟٔي  َة ا ٌَ ِٛ َّی بٔض٥ِٔ اٟزَّ ََٓؼل ي  ُٔٔشض٥ِٔ ث٥َُّ َس٥ََّ٠ بٔض٥ِٔ اِْلَُِّخَ وا ْٔلَِن  أّٟشا َوأََت٤ُّ

رواتی ےہ اس صخش ےس سج ےن امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت زغوہ ذات ارلاقع ںیم وخػ یک ہک روسؽ اہلل 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ھچک ولگ ڑھکے وہےئ امنز وک اور ھچک ولگ دنمش ےک اسےنم رےہ وت ےلہپ

اکی رتعک ڑپیھ اؿ ولوگں ےک اسھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے رےہ اور وہ ولگ اینپ امنز وپری رک ےک ےلچ  ےئ اور وج 

ولگ دنمش ےک اسےنم ےھت وہ آےئ اؿ ےک اسھت آپ ےن اکی رتعک ڑپیھ رھپ آپ ےھٹیب رےہ اور اؿ ولوگں ےن اکی رتعک 

 ےن اؿ ےک اسھت السؾ ریھپا ڑپیھ بج آپ

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

  

 اتکب ولصة اوخلػ :   ابب

 امنز وخػ اک ایبؿ

     439    حسیث 

 ٔ و٦َ اِْل ُ٘ ٖٔ أَِ٪ َي َِٟدِو ثَُط أَ٪َّ َػََلَة ا ُسوَّ ٩ًَِ َسِض١َ ب٩َِ أَِٔی َحِث٤ََة َحسَّ ٌَ ِٟ ْة ٣َُوأجَضْة ا َٔ ٔ ْة ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َوكَائ َٔ ٔ ُط كَائ ٌَ ٣َا٦ُ َو٣َ

وا ْٔلَنِ  ائ٤ّٔا ثََبَت َوأََت٤ُّ َٗ إَٔذا اِسَتَوي  َٓ و٦ُ  ُ٘ طُ ث٥َُّ َي ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ ّة َوَيِشُحُس بٔا ٌَ ِٛ ٍُ اِْل٣َٔا٦ُ َر َٛ يَرِ َِٟباَٗٔيَة ث٥َُّ َٓ َة ا ٌَ ِٛ ُٔٔشض٥ِٔ اٟزَّ

يُ  ُيَش٤ُِّ٠وَ٪  َٓ وا  ٥ِ ُيَؼ٠ُّ َٟ َّٟٔذی٩َ  وَ٪ ا ب١ُٔ اِْلََّخُ ِ٘ ُسوِّ ث٥َُّ ُي ٌَ ِٟ َيُٜو٧ُوَ٪ ؤَجاَظ ا َٓ ائ٥ْٔ  َٗ ُٓوَ٪ َواِْل٣َٔا٦ُ  ِّرُوَ٪ َوَراَئ اِْل٣َٔا٦ٔ َوی٨ََِْصٔ َٜب

ُٔٔشض٥ِٔ ا وَ٪ ْٔلَِن ٌُ َٛ يَرِ َٓ و٣ُوَ٪  ُ٘ َي َٓ َة َوَيِشحُُس ث٥َُّ ُيَش٥ُِّ٠  ٌَ ِٛ ٍُ بٔض٥ِٔ اٟزَّ َٛ يَرِ َِٟباَٗٔيَة ث٥َُّ ُيَش٤ُِّ٠وَ٪ َٓ َة ا ٌَ ِٛ  ٟزَّ

لہس نب ایب ہمثح ےس رواتی ےہ اوہنں ےن اہک امنز وخػ یک اس رطح رپ ےہ ہک اامؾ ھچک ولوگں وک اےنپ اسھت امنز ےک ےیل ڑھکا رک 

ڑھکا رےہ اور دتقمی ےل اور ھچک ولگ دنمش ےک اسےنم رںیہ وت اامؾ اکی رتعک ڑپےھ اور دجسہ رکے بج دجسہ ےس ڑھکا وہ وت اامؾ 

اینپ اکی رتعک وج ابیق ےہ ڑپھ وک السؾ ریھپ رک ےلچ اجںیئ دنمش ےک اسےنم اور دنمش ےک اسےنم وج ولگ ےھت وہ آرک ریبکت رحتہمی 

ہہک رک اامؾ ےک اسھت رشکی وہں وت اامؾ روکع اور دجسہ ےس افرغ وہ رک السؾ ریھپ دے اور ولگ ڑھکے وہ رک اکی رتعک ڑپھ رک 

 ںی ۔السؾ ریھپ

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

  

 اتکب ولصة اوخلػ :   ابب

 امنز وخػ اک ایبؿ

     440    حسیث 



 

 

سَّ  َ٘ ا٢َ یََت َٗ  ٖٔ َِٟدِو ٔ ا ٩ًَِ َػََلة ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ُسئ١َٔ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِّی بٔض٥ِٔ ٩ًَِ ٧َآ ُيَؼل َٓ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٔ ٔ ٦ُ اِْل٣َٔا٦ُ َوكَائ

ُط  ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ َّی ا إَٔذا َػل َٓ ٥ِ ُيَؼ٠ُّوا  َٟ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ بَِي٨َطُ َوبَيَِن ا َٔ ٔ ّة َوَتُٜوُ٪ كَائ ٌَ ِٛ َّٟٔذی٩َ اِْل٣َٔا٦ُ َر وا ٣َکَاَ٪ ا ّة اِسَتأََِّخُ ٌَ ِٛ َر

وا َوََل ُيَش٤ِّ٠ُ  ٥ِ ُيَؼ٠ُّ َتئِن َٟ ٌَ ِٛ َّی َر ِس َػل َٗ ُٖ اِْل٣َٔا٦ُ َو ّة ث٥َُّ ی٨ََِْصٔ ٌَ ِٛ ُط َر ٌَ وَ٪ ٣َ ُيَؼ٠ُّ َٓ ٥ِ ُيَؼ٠ُّوا  َٟ َّٟٔذی٩َ  ٦ُ ا سَّ َ٘ و٦ُ وَ٪ َویََت ُ٘ َت َٓ  

 َٓ َٖ اِْل٣َٔا٦ُ  َس أَِ٪ ی٨ََِْصٔ ٌِ ََ ّة  ٌَ ِٛ ّة َر ٌَ ِٛ ُٔٔشض٥ِٔ َر وَ٪ ْٔلَِن ُيَؼ٠ُّ َٓ َتئِن  َٔ ٔ ائ َتئِن ١َُُّ َواحَٔسةٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٔ ٔ ائ َيُٜوُ٪ ١َُُّ َواحَٔسةٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

َِٗسا٣ٔض٥ِٔ أَِو  ًَلَی أَ َٔک َػ٠َِّوا رَٔجاَّل َٗٔيا٣ّا  ا صَُو أََطسَّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ّٓ إِٔ٪ ََاَ٪ َخِو َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ِوا َر ِس َػ٠َّ ِِٟ٘ٔب٠َٔة أَِو َٗ بٔلٔی ا ِ٘ َبا٧ّا ٣ُِشَت ِٛ ُر

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ب٠ٔٔيَضا  ِ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َُيَِر ٣ُِشَت َّی اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ثَطُ إَٔلَّ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ ًَ ٍْ ََل أََري  ٔ  ٧َآ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےس بج وساؽ وہات امنز وخػ اک ےتہک اامؾ آےگ ڑبےھ امنز وک اور ھچک ولگ اس ےک ےھچیپ وہں وت 

 ڑپاھےئ اور ھچک ولگ دنمش ےک اسےنم وہں وت بج وہ ولگ وج اامؾ ےک ےھچیپ ےھت اکی رتعک ڑپھ د ںی دنمش اؿ وک اامؾ اکی رتعک

و ں ےن امنز ںیہن رشوع یک اب وہ ولگ اامؾ ےک ےھچیپ اکی رتعک 

 

 ی
ح ہ
ےک اسےنم ےلچ اجںیئ اور السؾ ہن ریھپںی اور وہ ولگ ےلچ آںیئ 

رہ رہ رگوہ ےک ولگ آرک اکی اکی رتعک اور ڑپھ رک امنز اینپ امتؾ رکںی اتہک رہ اکی  ڑپںیھ رھپ اامؾ السؾ ریھپ دے اور ابری ابری

رگوہ یک دو دو رںیتعک وہ اجںیئ اور ارگ وخػ تہب تخس وہ وت ڑھکے ڑھکے ایپدے امنز ڑپھ ںیل ااشرے ےس اور وسار وساری رپ 

 ارگہچ ہنم اؿ اک ہلبق یک رطػ ہن وہ ۔

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

  

 اتکب ولصة اوخلػ :   ابب

 امنز وخػ اک ایبؿ

     441    حسیث 

ِْصَ  ٌَ ِٟ ِضَز َوا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٣َا َػل َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ِٟ ٩ًَِ َس َّي َُابَِت  یَِو٦َ ا ٚٔ َحً َد٨َِس

 ٔ ٔلَیَّ فٔی َػََلة ُت إ ٌِ إت أََحبُّ ٣َا َس٤ٔ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َخوَّ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوَحسٔیُث ا َٗ ٤ُِص  ٖٔ اٟظَّ َِٟدِو   ا

ؼ ںیم اہیں کت ہک دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہظ اور رصع یک امنز ںیہن ڑپیھ گنج دنخ

 ڈوب ایگ آاتفب۔

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

  



 

 

و ػ : ابب
ص

 

خ
ل

 اتکب ولصة ا

 امنز وسکػ اک ایبؿ

و ػ :   ابب
ص

 

خ
ل

 اتکب ولصة ا

 امنز وسکػ اک ایبؿ

     442    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ  ٠ًََِيطٔ َوَس  ٩ًَِ  َّی اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤ُِص فٔی  ِت اٟظَّ َٔ َِٟت َخَش ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥ََّ٠ َػل

أَكَا٢َ اٟ َٓ  ٍَ َٛ َِٟ٘ٔيا٦َ ث٥َُّ َر أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٥َ بٔا٨َّٟأض  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟ٘ٔيا٦َ َوصَُو ََٓؼل أَكَا٢َ ا َٓ ا٦َ  َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
زُّ

َشَحَس ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ََ َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ و ُٛ

أَكَا٢َ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔيا٦ٔ اِْلَوَّ ةٔ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک زُوَ٪ ا ةٔ اِْلَّٔخَ ٌَ ِٛ ١َ فٔی اٟزَّ ٌَ َٓ

ِس َتَح٠َِّت ا َٗ َٖ َو ٤ََز آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت ث٥َُّ اِنَْصَ َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اهَّللَ َوأَثِىَي  َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ ٤ُِص  ٟظَّ

 ُٗ ِّرُوا َوَتَؼسَّ ب َٛ اِزًُوا اهَّلَل َو َٓ َٔک  إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ذَٟ َٓ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََل َٟٔحَياتٔطٔ  َٔ ٕس َواهَّللٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ  وا ث٥َُّ اهَّللٔ ََل َیِدٔش َة ٣َُح٤َّ ا٢َ َیا أ٣َُّ َٗ

٤ُ٠َوَ٪ ٣َ  ٌِ ِو َت َٟ ٕس َواهَّللٔ  َة ٣َُح٤َّ ًَِبُسُظ أَِو َتزِنَٔی أ٣ََُتُط یَا أ٣َُّ ثٔيّراأََحٕس أَُِيََر ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ أَِ٪ یَزِنَٔی  َٛ َِٜيُت٥ِ  َب َٟ ٠ٔيَّل َو َٗ ٔحُِٜت٥ِ  ـَ َٟ  ٥ُ٠ًَِ  ا أَ

 رواتی ےہ ہک  نہ اگل وسرج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم وت امنز ڑپاھیئ آپ یلص اہلل رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس

ہیلع وملس ےن اسھت ولوگں ےک سپ ڑھکے وہےئ تہب دری کت رھپ روکع ایک ڑبی دری کت رھپ ڑھکے وہےئ ڑبی دری کت نکیل اوؽ 

ےس ھچک مک رھپ رس ااھٹای ای روکع ایک رھپ دجسہ ایک رھپ دورسی رتعک ںیم یھب ااسی یہ ےس ھچک مک رھپ روکع ایک ڑبی دری کت نکیل اوؽ روکع 

 دوونں ایک بج امنز ےس افرغ وہےئ وت آاتفب رونش وہ ایگ  اھ رھپ ہبطخ ڑپاھ اور دمح و انثء یک اہلل لج الجہل یک رھپ رفامای ہک وسرج اور اچدن

ت ای ز تس ےک واےطس اؿ ںیم  نہ ںیہن اتگل وت بج دوھکی وت  نہ سپ داع رکو اہلل ےس اشناینں ںیہ رپورداگر یک اشنوینں ےس یسک یک وم

زایدہ اور ریبکت وہک اور دصہق دو رھپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اتم دمحم یلص اہلل ہیلع وملس مسق دخا یک اہلل لج الجہل ےس یسک وک 

ولڈنی زان رکے اے اتم دمحم ارگ مت اجےتن وہےت وج ںیم اجاتن وہں وت ےتسنہ مت  ریغت ںیہن ےہ اس ارم ںیم ہک اس اک دنبہ ای اس یک

 وھتڑا اور روےت تہب۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِبٔس ا ًَ ٥َ َوا٨َّٟاُض ٣َ ٩ًَِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓؼل ٤ُِص  ِت اٟظَّ َٔ ا٢َ َخَش َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ا٦َ َٗٔيا٣ّا هَّللٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ

ٍَ َرأَِسُط ٩ِ٣ٔ اٟ َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا٢َ ث٥َُّ َر َٗ  ٔ ة َِٟبَقَ َِٟ٘ٔيا٦ٔ كَؤیَّل ٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ ا ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  َٔ و ُٛ
زُّ

ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصُوَ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ  َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ًّا اِْلَوَّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر َِٟ٘ٔيا٦ٔ اِْلَوَّ  زُوَ٪ ا

ا كَؤیَّل  كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪  ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اِْلَوَّ َِٟ٘ٔيا٦ ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
َٔ اٟزُّ و ُٛ

 َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ

٤ََز  َ٘ ِٟ ٤َِص َوا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ُِص  ِس َتَح٠َِّت اٟظَّ َٗ َٖ َو ٢ٔ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ اِنَْصَ أ٪ ٤َِٟٔؤت أََحٕس اِْلَوَّ َٔ آیََتأ٪ ٩ِ٣ٔ آَیأت اهَّللٔ ََل َیِدٔش

 ٔ َِٟت َطِيّئا ف اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َرأَی٨َِاَک َت٨َاَو َٗ وا اهَّلَل  اذَُِکُ َٓ َٔک  إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ذَٟ َٓ ا٣َٔک َصَذا ث٥َُّ َرأَی٨َِاَک َوََل َٟٔحَياتٔطٔ  َ٘ ی ٣َ

ِّی َرأَیِ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َت  ٌِ َٜ ٌِ َٜ ٧َِيا َوَرأَیُِت ا٨َّٟ َت َََ٘ٔيِت اٟسُّ ِو أََخِذتُُط َْل٠َََُِت٥ِ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َٟ وّزا َو ُ٘ ُِٟت ٨ِ٣َٔضا ٨ًُِ َٓت٨ََاَو َِٟح٨ََّة  ٥ِ٠َ أََر ُت ا َٓ اَر 

ا٢َ لَُِٜٔفٔ  َٗ اُٟوا ٥َٟٔ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ َََر أَص٠َِٔضا ا٨َِّٟشاَئ  ِٛ َ مُّ َوَرأَیُِت أ َٗ ٔ ٨ِ٣ََوّزا  َِٟيِو٦ َ٪ ََا ا٢َ َوَیَُِٜفِ َٗ َ٪ بٔاهَّللٔ  ص٩َّٔ ٗٔي١َ أََیَُِٜفِ

َِٟت  ا َٗ صَِز ٠ََُّطُ ث٥َُّ َرأَِت ٨ِ٣َٔک َطِيّئا  ٔلَی إِٔحَساص٩َُّ اٟسَّ ِو أَِحَش٨َِت إ َٟ َ٪ اِْلِٔحَشاَ٪  ٔظيَر َوَیَُِٜفِ ٌَ ِٟ مُّ  ا َٗ  ٣َا َرأَیُِت ٨ِ٣َٔک َخيِّرا 

وسرج ںیم وت امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور ولوگں ےن اسھت آپ یلص اہلل علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک  نہ اگل 

ہیلع وملس ےک رھپ ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس دری کت ےسیج وسرة  ہرہ ڑپےنھ ںیم دری وہیت ےہ رھپ روکع ایک اکی ابمل روکع 

ری کت نکیل ےلہپ ایقؾ ےس ھچک مک رھپ روکع ایک اکی روکع ابمل نکیل اوؽ رھپ رس ااھٹای رھپ ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑبی د

روکع ےس ھچک مک رھپ دجسہ ایک رھپ ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑبی دری کت نکیل اوؽ ایقؾ ےس ھچک مک رھپ روکع ایک ابمل روکع 

ایقؾ ےس ھچک مک رھپ روکع ایک اکی ابمل روکع نکیل اوؽ  نکیل اوؽ روکع ےس مک رھپ رس ااھٹای رھپ ڑھکے وہےئ ڑبی دری کت نکیل اوؽ

روکع ےس ھچک مک رھپ دجسہ ایک وت افرغ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےس اور آاتفب رونش وہ ایگ  اھ سپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع 

اؿ ںیم ےس یسک یک زدنیگ اور ومت ےس بج مت  وملس ےن وسرج اور اچدن دو اشناینں ںیہ اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس، ںیہن  نہ اتگل

 اہلل ہیلع ااسی دوھکی وت ذرک رکو اہلل اک احصہب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی امنز ںیم آپ یلص

 رفامای سپ داھکی ںیم ےن تنج وک سپ انیل اچاہ آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وملس آےگ ڑبےھ یسک زیچ وک ےنیل ےک ےئل رھپ ےھچیپ ٹہ

ںیم ےن اس ںیم ےس اکی اھچگ ارگ ریمے اہھت گل اجات وت مت اس ںیم ےس اھکای رکےت بج کت داین ابیق ریتہ اور ںیم ےن داھکی منہج وک 

 ہک منہج ںیم وعرںیت زایدہ ایسی وہ ب اک اور تبیہ وصرت ہک یھبک ںیم ےن اسی وصرت ہن دیھکی ےہ ہن دیھکی یھت اور ںیم ےن داھکی



 

 

ڈاال ںیہ احصہب ےن اہک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک وعروتں یک ان رکشی ےن اؿ وک منہج ںیم 

ی رکیت ںیہ اخودن یک اور وھبؽ اہک احصہب ےن ایک رفک رکیت ںیھت اسھت اہلل ےک رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفک رکیت ںیہ ینعی ان رکش

اجیت ںیہ ااسحؿ وک ارگ یسک وعرت ےک اسھت اسری رمع ااسحؿ رکو رھپ وکیئ رجن اس وک ےچنہپ وت ےنہک یتگل ےہ اخودن ےس ےھجم یھبک ھجت ےس 

 الھبیئ ںیہن یچنہپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَاَذٔک  َ َِٟت أ ا َ٘ َٓ ٥َ أَ٪َّ یَُضوزٔیَّّة َجائَِت َتِشأََُٟضا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِت  ٩ًَِ  َٟ َ َشأ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا اهَّللُ ٩ِ٣ٔ 

٠َِيطٔ ًَائَٔظُة َرُسو٢َ ا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُٗبُورٔص٥ِٔ  ُب ا٨َّٟاُض فٔی  ذَّ ٌَ ٥َ أَيُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائّٔذا بٔاهَّللٔ  هَّللٔ َػل َوَس٥ََّ٠ 

 َٓ ّبا  َٛ ٕ ٣َزِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت ََُساة ًَ َّی اهَّللُ  ٤َزَّ بَيَِن َهِضَزانَِی ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ث٥َُّ َرَٛٔب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٍَ ُؿّهی  َج ٤ُِص ََفَ ِت اٟظَّ َٔ َدَش

 َٓ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل ث٥َُّ َر َ٘ َٓ ا٦َ ا٨َّٟاُض َوَرائَطُ  َٗ ِّی َو ا٦َ ُيَؼل َٗ ٔ ث٥َُّ  ُِٟحَحز ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ

٢ٔ ث٥َُّ  َِٟ٘ٔيا٦ٔ اِْلَوَّ ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ ا َٗ َشَحَس ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ َر َِٟ٘ٔيا٦ٔ اِْلَوَّ ا

ا٦َ َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل َوصُ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ا كَؤیَّل َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ا كَؤیَّل ث٥َُّ َر ًّ و ُٛ ٍَ ُر َٛ ٢ٔ ث٥َُّ َر ٔ اِْلَوَّ َِٟ٘ٔيا٦ َو زُوَ٪ ا

و٢َ ث٥َُّ أ٣ََ  ُ٘ ا٢َ ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َي َ٘ َٓ  َٖ ٍَ ث٥َُّ َسَحَس ث٥َُّ اِنَْصَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ َر َٔ اِْلَوَّ و ُٛ
ًََذأب َوصَُو زُوَ٪ اٟزُّ ذُوا ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ َزص٥ُِ أَِ٪ یََت

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا

ہشئ ےس رواتی ےہ ہک اکی وہیدی وعرت آیئ اؿ ےک اپس امےنگن وک وت اہک اس ےن اہلل اچبےئ ھجت وک ربق ےک رضحت اؾ اوملنینم اع

ذعاب ےس سپ وپاھچ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایک ولوگں وک ذعاب وہاگ ربقوں ںیم رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

رھپ وسار وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اکی دؿ وساری رپ وس  نہ اگل آاتفب وک اور ولےٹ ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل ےک اس ذعاب ےس 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس رجحوں ےک ےھچیپ ےس رھپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ ےگل اور ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ ڑھکے 

ااھٹای اور ایقؾ ایک ڑبی دری کت نکیل ےلہپ ایقؾ ےس ھچک مک رھپ روکع ایک وہےئ رھپ ایقؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ڑبی دری کت رھپ رس 

ڑبی دری کت نکیل ےلہپ روکع ےس ھچک مک رھپ رس ااھٹ رک دجسہ ایک رھپ ایقؾ ایک آپ ےن ڑبی دری کت نکیل اوؽ رتعک ےک ایقؾ ےس ھچک مک 

ہ ایک رھپ امنز ےس افرغ وہ رک وج ھچک اہلل اعتیل ےن اچاہ ابںیت ںیک رھپ رھپ روکع ایک ابمل روکع نکیل ےلہپ روکع ےس ھچک مک رھپ رس ااھٹ رک دجس



 

 

 مکح ایک اؿ وک ہک انپہ امںیگن اہلل ےس ربق ےک ذعاب ےس ۔
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     445    حسیث 

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟت أََتِيُت  ا َٗ ََّضا  ٙٔ أ٧َ ی سِّ ٤ُِص ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ِت اٟظَّ َٔ إَٔذا َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َخَش َٓ

٤َأئ َو  أََطاَرِت بَٔئسَصا ٧َِحَو اٟشَّ َٓ ٠ُِت ٣َا ٨٠َّٟٔأض  ُ٘ َٓ ِّی  ائ٤َْٔة ُتَؼل َٗ وَ٪ َوإَٔذا ؤَی  ٠ُِت ا٨َّٟاُض َٗٔيا٦ْ ُيَؼ٠ُّ ُ٘ َٓ َِٟت ُسِبَحاَ٪ اهَّللٔ  ا َٗ

ِشُي  َِ ِٟ نٔی ا َّي َتَحَلَّ ٤ُِت َحً ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ أََطاَرِت بَٔزأِٔسَضا أَِ٪ َن َٓ َح٤َٔس اهَّللَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ آیَْة  َٓ ٤َِٟاَئ  َٚ َرأِٔسي ا ِو َٓ ٠ُِت أَُػبُّ  ٌَ َوَج

 ٔ ِس َرأَیُِتُط ف َٗ ٥ِ أََرُظ إَٔلَّ  َٟ ٨ُِت  ُٛ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  َٗ ٠ًََِيطٔ ث٥َُّ  ٥َ َوأَثِىَي  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِس َػل َ٘ َٟ َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر َو َّي ا امٔی َصَذا َحً َ٘ ی ٣َ

ا٢ٔ ََل أَِزرٔي أَیََّتُض٤َا  جَّ یّبا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسَّ بُورٔ ٣ِٔث١َ أَِو َْقٔ ُ٘ ِٟ ت٨َُوَ٪ فٔی ا ِٔ ٥ُِ ُت َّٜ ٔلَیَّ أ٧َ َٟطُ أُوؤَی إ ا٢ُ  َ٘ ُي َٓ  ٥ِ ُٛ َِٟت أَِس٤َاُئ یُِؤتَی أََحُس ا َٗ

٤ُِٟو٩ُٔٗ ََل أَِزرٔي ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ أَِو ا ا ا أ٣ََّ َٓ ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َجائ٨ََا  ٣َا ٤ُ٠ًَِٔک بَٔضَذا اٟزَُّج١ٔ  و٢ُ صَُو ٣َُح٤َّ ُ٘ َي َٓ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َٗ أَيَّ َذَٟٔک 

٤َُٟؤِ  ٨َِت  ُٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا إِٔ٪  ِس  َٗ َٟطُ ٥َِ٧ َػأّٟحا  ا٢ُ  َ٘ ُي َٓ ٨َا  ٌِ َب أََجب٨َِا َوآ٨٣ََّا َواتَّ َٓ ُِٟضَسي  ٨َأت َوا ِٟبَيِّ ٤ُِٟزَِتاُب ََل بٔا ُٙ أَِو ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا ا  ٨ّ٣ٔا َوأ٣ََّ

٠ُِتطُ  ُ٘ َٓ وُٟوَ٪ َطِيّئا  ُ٘ ُت ا٨َّٟاَض َي ٌِ و٢ُ ََل أَِزرٔي َس٤ٔ ُ٘ َي َٓ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َٗ  أَِزرٔي أَیََّتُض٤َا 

اامس تنب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک ںیم آیئ اعہشئ ےک اپس سج وتق  نہ اگل آاتفب وک وت داھکی ںیم ےن ولوگں وک امنز ڑپےتھ وہےئ اور 

ڑپھ ریہ ںیھت وت ںیم ےن اہک ایک وہا ولوگں وک وت ااشرہ ایک رضحت اعہشئ ےن اےنپ اہھت ےس آامسؿ یک رطػ  اعہشئ یھب ڑھکی وہیئ امنز

یگل اور احبسؿ اہلل اہک ںیم ےن اہک وکیئ اشنین ےہ اوہنں ےن ااشرہ ےس اہک اہں اہک اامس ےن وت ںیم ڑھکی وہیئ اہیں کت ہک ھجم وک یشغ آےن 

یگل اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رعتفی یک اہلل یک اور انث یک اس یک رھپ رفامای وج زیچ ںیم ےن دیھکی  اور ںیم اےنپ رس رپ اپین ڈاےنل

یھت وہ آج ںیم ےن ھکیس یل اس ہگج اہیں کت ہک تنج اور دوزخ وک یھب داھکی اور ےھجم ویح ےس ولعمؾ وہا ہک ربق ےک ابرے ںیم مت ہنتف 

ےک ای اس ےک رقبی ولعمؾ ںیہن اامسء ےن ایک اہک آںیئ ےگ اس ےک اپس رفےتش وت وپںیھچ ےگ اس ےس وت ںیم ڑپ اجؤ ےگ لثم ہنتف داجؽ 

اامیؿ راتھک ےہ ای نیقی راتھک ےہ ولعمؾ ںیہن ایک اہک اامس ےن وہ ےہک اگ ہی صخش دمحم یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ اہلل  ایک اتھجمس ےہ اس صخش وک وج

اپس یلھک یلھک اشناینں اور دہاتی ینعی الکؾ اہلل ےل رک سپ وبقؽ ایک مہ ےن اور اامیؿ الےئ مہ اور لج الجہل ےک ےجیھب وہےئ امہرے 



 

 

ریپوی یک مہ ےن اؿ یک بت رفےتش اس ےس ںیہک ےگ وس رہ ایھچ رطح مہ وت ےلہپ یہ اجےتن ےھت ہک وت ومنم ےہ اور انمقف سج وک کش 

 وہ ےہک اگ ںیم ںیہن اجاتن ولوگں ےس ںیم ےن وج انس وہ اہک ۔ ےہ رضحت یک راستل ںیم ولعمؾ ںیہن ایک اہک اامس ےن
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ِبَس ا ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّاَز ب٩َِ َت٤ٔي٥ٕ َي  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ًَ َد ٩ًَِ  و٢ُ ََّخَ ُ٘ ٤َِٟازٔنٔیَّ َي هَّللٔ ب٩َِ َزیِٕس ا

اِسَتِشَقی َو  َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِِٟ٘ٔب٠َةَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َب١َ ا ِ٘ ٢َ رَٔزائَطُ حٔي٨َاِسَت  َحوَّ

 علا اہلل نب زدی امزین ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےلک امنز ااقستسء ےک ےئل اور ااٹلای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن

 اینپ اچدر وک سج وتق ہنم ایک ہلبق یک رطػ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ ا٠َّٟضُ  َٗ ٥َ ََاَ٪ إَٔذا اِسَتِشَقى  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ِيٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ َٝ َواِنُْشِ ٩ًَِ  َٞ َوبَضٔي٤ََت ٙٔ ًَٔباَز ٥َّ اِس

٤َِٟيَِّت  َٞ ا َٝ َوأَؤِی ب٠َََس  َرِح٤ََت

وں رمعو نب بیعش ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج داع امےتگن اپین ربےنس ےک واےطس وت رفامےت ای اہلل اپین الپ اےنپ دنب

 دے اےنپ رمے وہےئ کلم وک ۔ اور اجونروں وک الیھپدے اینپ رتمح وک اور الج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ  َٗ َُّط  ٤ََِٟوأشي ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص٠ََِٜت ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل إ

ةٔ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٧َا ٩ِ٣ٔ ا ٤ُْٔطِ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ َُ اهَّللَ  َٓاِز ب١ُُ  ِت اٟشُّ ٌَ لَّ َ٘ ا٢َ َوَت َٗ ٔة  ٌَ ُِٟح٤ُ ٔلَی ا ٔلَی  إ َحاَئ َرُج١ْ إ َٓ

ب١ُُ  ِت اٟشُّ ٌَ َل َ٘ ِٟبُيُوُت َواِن ٣َِت ا ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َتَضسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ََِٟوأشي  َِٜت ا َوَص٠َ

ِٟحَٔبا٢ٔ  ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ ُهُضوَر ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓا٧َِحابَِت  ا٢َ  َٗ  ٔ َحز ٔ َوبُُلوَ٪ اِْلَِوزٔیَةٔ َو٨َ٣َابَٔت اٟظَّ َواِْلََا٦

ِوب ٤َِٟٔسی٨َٔة ا٧ِحَٔياَب اٟثَّ  ا

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور اہک اس ےن اے اہلل ےک روسؽ ہک رم ےئ 

، وس داع ےیجیک اہلل ےس سپ داع یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وت رباتس ایگ اپین اکی ہعمج ےس دورسے ہعمج اجونر اور دنب وہ  ےئ راےتس

کت رھپ اکی صخش آای اور اس ےن اہک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دخا ےک رگ ڑپے  رھ اور دنب وہ ںیئگ راںیہ اور رم ےئ اجونر 

 ےن ای اہلل رباس اہپڑوں رپ اور  ںولں رپ اور انولں رپ اور در ںوں ےک اردرگد اہک اسن ےن بج ہی داع بت داع یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ٹھپ ایگ ارب دمہنی ےس ےسیج ٹھپ اجات ےہ رپاان ڑپکا ۔

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

  

 اتسروں یک رگدش ےس اپین ربےنس اک ااقتعد رانھک

 اتکب االاقستسئ :   ابب

 اتسروں یک رگدش ےس اپین ربےنس اک ااقتعد رانھک

     449    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َػ  ًَ َّی اهَّللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّی  ا٢َ َػل َٗ َُّط  ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ ٔ َس٤َإئ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ًَلَی إٔثِز ُِٟحَسیِبَٔيةٔ  ِبٔح بٔا ََلَة اٟؼُّ

اُٟوا اهَّللُ  َٗ  ٥ُِ ا٢َ َربُّٜ َٗ ا٢َ أََتِسُروَ٪ ٣َاذَا  َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  َب١َ  ِٗ َٖ أَ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ِي١ٔ  ا٢َ ََا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َوَرُسوُٟطُ أَ

ا أَِػَبَح ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔي ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ِٔی َوََأَفْ  ٔب َوأ٣ََّ َٛ َِٜو ََٓذَٟٔک ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ ِٔی ََأَفْ بٔاِل ١ٔ اهَّللٔ َوَرِح٤َتٔطٔ  ـِ َٔ ٧َا َٔ ا٢َ ٣ُْٔطِ َٗ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ  ِٔی 

ٔب  َٛ َِٜو ََٓذَٟٔک ََأَفْ ِٔی ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔاِل َذا  َٛ َذا َو َٛ ٧َا ب٨َِٔؤئ  ا٢َ ٣ُْٔطِ َٗ  ٩ِ٣َ 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن حبص یک دحہیبی ںیم اور رات وک اپین ڑپ اکچ  اھ وت بج  زدی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک امنز ڑپاھیئ روسؽ

امنز ےس افرغ وہےئ وتمہج وہےئ ولوگں یک رطػ اور رفامای ہک مت اجےتن وہ وج اہک اہمترے رپورداگر ےن اہک اہلل اور اس ےک روسؽ وک 



 

 

اہلل لج الجہل ےن حبص وک ریمے دنبے دو مسق ےک ےھت اکی وہ وج اامیؿ الای ولعمؾ ےہ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن، رفامای 

ریمے اورپ دورسے وہ سج ےن رفک ایک اسھت ریمے سج صخش ےن اہک ہک اپین رباس اہلل ےک لضف اور رتمح ےس وت وہ ریمے اورپ 

ےس وت اس ےن رفک ایک ریمے اسھت اور اامیؿ الای اتروں رپ  اامیؿ الای اتروں رپ ااقتعد ہن راھک اور وج وبال ہک اپین رباس الفں اترہ یک رگدش

 ۔

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

  

 اتکب االاقستسئ :   ابب

 اتسروں یک رگدش ےس اپین ربےنس اک ااقتعد رانھک

     450    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٣َأٟک أ ثَىٔي  یَّّة ث٥َُّ َتَظاَحسَّ و٢ُ إَٔذا أَِنَظأَِت بََِحٔ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َي َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ًَيِْن ٧ ت٠َِٔک  َٓ ئ٤ََِت 

ْة  َ٘  َُُسِي

یک رطػ اجےن ےگل وت اجون ہک اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اےھٹ ارب دنمسر یک رطػ ےس رھپ اشؾ 

 اکی ہمشچ ےہ رھب وپر ۔

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

  

 اتکب االاقستسئ :   ابب

 اتسروں یک رگدش ےس اپین ربےنس اک ااقتعد رانھک

     451    حسیث 

ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ِتٔح ث٥َُّ َیِت٠ُو َصٔذظٔ اِْلیَ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َٔ ِٟ ٧َا ب٨َِٔؤٔ ا ِس ٣ُْٔطَ ا٨َّٟاُض ٣ُْٔطِ َٗ و٢ُ إَٔذا أَِػَبَح َو ُ٘ َتِح أَبَا صَُزیَِزَة ََاَ٪ َي ِٔ َة ٣َا َي

 ٔ ٔسظ ٌِ ََ ُط ٩ِ٣ٔ  َٟ ََل ٣ُزِٔس١َ  َٓ  ِٝ ََٟضا َو٣َا ی٤ُِٔش  َٝ َََٓل ٤ِ٣ُٔش  اهَّللُ ٨٠َّٟٔأض ٩ِ٣ٔ َرِح٤َٕة 

 اچنہپ ہک اوبرہریہ ےتہک ےھت بج حبص وہیت یھت اور اپین ربس اجات  اھ اپین رباس اہلل ےک مکح ےس ڑپےتھ ےھت اس آتی وک امحتف اامؾ امکل وک

  ۔اہلل انللس ینعی اہلل لج الجہل ارگ ولوگں رپ رتمح رکان اچےہ وت وکیئ اس وک روک ںیہن  اتک اور وج روانک اچےہ وت وکیئ وھچڑ ںیہن  اتک

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

  

 اتکب اہلبقل : ابب



 

 

 ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکان اپاخہن ای اشیپب ےک وتق

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکان اپاخہن ای اشیپب ےک وتق

     452    حسیث 

َٕ أَِػ٨َ ٩ًَِ أََِی أَیُّوَب اِْلَنِ  ِي َٛ و٢ُ َواهَّللٔ ٣َا أَِزرٔي  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ب٤ِْٔٔصَ َي ًَ َّی اهَّللُ  ٔ َؼارٔيَّ َػاحَٔب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٍُ بَٔضٔذظ

ائَٔم أَِو  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َذَصَب أََحُس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ابٔئص َو ِِٟ٘ٔب٠ََة َوََل اِلَْکَ ب١ٔٔ ا ِ٘ َََٓل َيِشَت َِٟبِو٢َ  ا

ٔجطٔ   َيِشَتِسبٔزَِصا َََٔفِ

اوب اویب ااصنری ےس رواتی ےہ وج احصیب ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ہک وہ رصم ںیم ےتہک ےھت مسق دخا یک ںیم ایک رکوں اؿ 

بج اجےئ وکیئ مت ںیم ےس اپاخئہن ای اشیپب وک وت ہن ہنم رکے ہلبق یک رطػ اپاخئونں اک احالہکن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 اور ہن ھٹیپ رکے ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق یک رطػ ہنم ہن رکان اپاخہن ای اشیپب ےک وتق

     453    حسیث 

 َِ ٔ ِِٟ٘ٔب٠َُة ٟ َب١َ ا ِ٘ ٥َ ٧ََنی أَِ٪ ُتِشَت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ائٕٔم أَِو بَِو٢ٕ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 یک اکی رمد ااصنری ےس رواتی ےہ ہک اس ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس عنم رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہلبق

 رطػ ہنم رکےن ےس اشیپب ای اپاخئہن ںیم ۔

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

  

 اپاخئہن ای اشیپب ہلبق یک رطػ ہنم رکےن یک ااجزت

 اتکب اہلبقل :   ابب

 اپاخئہن ای اشیپب ہلبق یک رطػ ہنم رکےن یک ااجزت

     454    حسیث 



 

 

 ِ٘ َََٓل َتِشَت ًَلَی َحاَجتَٔک  ِسَت  ٌَ َٗ وُٟوَ٪ إَٔذا  ُ٘ و٢ُ إٔ٪َّ أ٧َُاّسا َي ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ سٔٔض ٩ًَِ  ِ٘ ٤َِٟ ِِٟ٘ٔب٠ََة َوََل بَِيَت ا ب١ِٔ ا

أَیُِت َر  ٨ََٟا ََفَ ٔ بَِيٕت  ًَلَی َهِضز ِيُت  َ٘ ِس اِرَت َ٘ َٟ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ  ب١َٔ بَِئت َٗ ِ٘ َٟب٨ََٔتئِن ٣ُِشَت ًَلَی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٠ُُِٗت ََل أَِزرٔي َواهَّللٔ ا٢َ  َٗ ًَلَی أَِوَراٛٔض٥ِٔ  وَ٪  َّٟٔذی٩َ ُيَؼ٠ُّ ٠ََّک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ سٔٔض َٟٔحاَجتٔطٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٤َِٟ َّٟٔذي ا ىٔي ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ  

ْٙ بٔاِْلَِرٔق َيِشُحُس َوََل  ًَلَی اِْلَِرٔق َيِشُحُس َوصَُو ََلٔػ  ٍُ ٔٔ   َیزَِت

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک وہ ےتہک ےھت ضعب ولگ ےتھجمس ںیہ بج وت اینپ احتج وک اجےئ وت ہنم ہن رک ہلبق اور تیب ادقملس یک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک دو اوٹنیں رپ احتج ادا رک  رطػ علااہلل نب رمع ےن اہک ںیم اےنپ  رھ یک تھچ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن داھکی

رےہ ںیہ ہنم اؿ اک تیب ادقملس یک رطػ ےہ رھپ اہک علااہلل نب رمع ےن واعس نب ةحؿ ےس اشدی وت اؿ ولوگں ںیم ےس ےہ وج اینپ 

 وہ ولگ ںیہ وج دجسہ ںیم زنیم ےس گل اجےت رسونیں رپ امنز ڑپےتھ ںیہ واعس ےن اہک ںیم ںیہن اھجمس اہک امکل ےن اس وقؽ یک ریسفت ںیم

 ںیہ اور اینپ ھٹیپ وک رسنی ےس دجا ںیہن رےتھک ۔

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

  

 ہلبق یک رطػ وھتےنک یک اممتعن

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق یک رطػ وھتےنک یک اممتعن

     455    سیثح 

ِِٟ٘ٔب٠َةٔ  ا فٔی ٔجَسارٔ ا ّٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَي ََُؼا َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض  َب١َ  ِٗ َحَُّٜط ث٥َُّ أَ َٓ  

 ٔ إ َٓ ِٙ َٗٔب١َ َوِجضٔطٔ  ََل یَِبُؼ َٓ ِّی  ٥ِ ُيَؼل ُٛ َّیإَٔذا ََاَ٪ أََحُس الَی َٗٔب١َ َوِجضٔطٔ إٔذَا َػل ٌَ  ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن داھکی وھتک ڑپا ےہ ہلبق یک دویار رپ وس ڑھچاای اس وک رھپ وتمہج 

وھتےک اس ےئل ہک اہلل اس ےک اسےنم ےہ بج وہ امنز  وہےئ ولوگں رپ اور رفامای بج وکیئ مت ںیم ےس امنز ڑپےھ وت اےنپ اسےنم ہن

 ڑپھ راہ ےہ ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق یک رطػ وھتےنک یک اممتعن



 

 

     456    حسیث 

َّی  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا أَِو ٩ًَِ  ّٗ ِِٟ٘ٔب٠َةٔ ََُؼا ٥َ َرأَي فٔی ٔجَسارٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  اهَّللُ 

َحَّٜطُ  َٓ  ٣َُداكّا أَِو ٧َُدا٣َّة 

اہلل ہیلع وملس ےن داھکی  رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 دویار ںیم ہلبق ےک وھتک ای رٹنی ای مغلب وت ڑھچا دای اس وک۔

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

  

 ہلبق اک ایبؿ

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     457    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ِبٔح إٔذِ َجائَُض٥ِ إٓت  ٔ اٟؼُّ َبإئ فٔی َػََلة ُ٘ ٔ  َ ا٢َ بَِي٤َ٨َا ا٨َّٟاُض َٗ َُّط  ٠ًََِيطٔ ٩ٔ ٤ًََُز أ٧َ َّی اهَّللُ  ل

بَ  ِ٘ اِسَت َٓ َبَة  ٌِ َٜ ب١َٔ اِل ِ٘ ِس أ٣َُٔز أَِ٪ َيِشَت َٗ آْ٪ َو ِي٠ََة ُْقِ ٠َِيطٔ ا٠َّٟ ًَ ِس أ٧ُِز٢َٔ  َٗ  ٥َ َٓاِسَتَساُروا َوَس٠َّ ا٦ٔ  ٔلَی اٟظَّ ٠ُوَصا َوََا٧َِت ُوُجوصُُض٥ِ إ

َبةٔ  ٌِ َٜ ٔلَی اِل  إ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک ولگ امنز ڑپھ رےہ ےھت دجسم ابق ںیم حبص یک اےنت ںیم اکی صخش آرک وبال ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رکےن اک رھپ  ےئ وہ ولگ امنز ںیم ہبعک یک رطػ اور ےلہپ ہنم اؿ ےک اشؾ یک وملس رپ رات وک رقآؿ ارتا اور مکح وہا ہبعک یک رطػ ہنم 

 رطػ ےھت ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     458    حسیث 

َّطُ  ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ًََْشَ َطِضّزا ٧َِحَو  ٩ًَِ َس َة  ٤َِٟٔسی٨ََة ٔستَّ ٔس٦َ ا َٗ َس أَِ٪  ٌِ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ

ِب١َ بَِسٕر ََٔظِضَزی٩ِٔ  َٗ ِِٟ٘ٔب٠َُة  َِٟت ا ٔسٔض ث٥َُّ حُوِّ ِ٘ ٤َِٟ  بَِئت ا



 

 

 ہیلع وملس ےن دعب دمہنی ںیم آےن ےک وسہل ےنیہم کت تیب ادقملس دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل

 یک رطػ رھپ ہلبق دبؽ ایگ دو ےنیہم ےلہپ گنج دبر ےس

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 ہلبق اک ایبؿ

     459    حسیث 

 َ ِٟبَِئت ٩ًَِ ٧ َط َٗٔب١َ ا زٔٔب ِٗٔب٠َْة إَٔذا تُُوجِّ ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِِْٟشٔ ا٢َ ٣َا بَيَِن ا َٗ أب  َِٟدلَّ ٍٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ  آ

م ےک ہلبق ےہ بج ہنم رکے اخہن ہبعک یک رطػ ۔

 ھ
ح
پ 

 رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای درایمؿ وپرب اور 

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

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 دجسم وبنی یک 

 اتکب اہلبقل :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دجسم وبنی یک 

     460    حسیث 

ا٢َ َػََلْة فٔی ٣َِشحٔٔسي صََذا َخيِْر ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٤َِِٟشحَٔس  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕٔ َػََلةٕ َٓٔى ٔسَواُظ إَٔلَّ ا ِٟ أَ

ا٦َ  ََِٟحَ  ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اکی امنز ڑپانھ ریمی دجسم ںیم  رتہ ےہ زہار امنزوں ےس دورسی 

 دجسم ںیم وساےئ دجسم رحاؾ ےک ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دجسم وبنی یک 

     461    حسیث 

ا٢َ ٣َا بَيَِن بَِئًي َو٨ِ٣ٔبَرٔي  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا َِٟح٨َّٔة  َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رٔیَأق ٩ًَِ أَِٔی َس ا

ًَلَی َحِوضٔي  َو٨ِ٣ٔبَرٔي 



 

 

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ریمے  رھ اور ربنم ےک چیب ںیم اکی ابہچیغ ےہ تنج ےک 

 ابوچیغں ںیم ےس اور ربنم ریما وحض رپ ےہ ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دجسم وبنی یک 

     462    حسیث 

٤َِٟازٔنٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ا ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔي٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ  ًَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٣َا اهَّللٔ َػل َٗ  ٥َ

َِٟح٨َّةٔ   بَيَِن بَِئًي َو٨ِ٣ٔبَرٔي َرِوَؿْة ٩ِ٣ٔ رَٔیأق ا

علا اہلل نب زدی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریمے  رھ اور ربنم ےک چیب ںیم اکی ابہچیغ ےہ تنج ےک 

 ابوغں ںیم ےس ۔

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

  

 وعروتں اک دجسم ںیم اجےن اک ایبؿ

 اتکب اہلبقل :   ابب

 وعروتں اک دجسم ںیم اجےن اک ایبؿ

     463    حسیث 

٥َ ََل َت٨٤َِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ وا إ٣َٔاَئ اهَّللٔ ٣ََشأجَس اهَّللٔ ٩ًَِ  ٌُ 

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن تم عنم رکو اہلل لج الجہل یک ولڈنویں وک دجسم ںیم آےن ےس 

 ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   باب

 وعروتں اک دجسم ںیم اجےن اک ایبؿ

     464    حسیث 

 ِٟ ٩َّ َػََلَة ا ُٛ ا٢َ إَٔذا َطضَٔسِت إِٔحَسا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩َّ كٔيّبا٩ًَِ َُِْسٔ ب٩ِٔ َس ََل َت٤َشَّ َٓ  ٌَٔظأء 



 

 

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج مت ںیم ےس وکیئ وعرت اشعء یک امجتع ںیم آےئ وت رسب نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رفام

 وخوبش اگل رک ہن آےئ ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 وعروتں اک دجسم ںیم اجےن اک ایبؿ

     465    حسیث 

و٢ُ َوا ُ٘ َت َٓ َيِشُُٜت  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا أب إ َِٟدلَّ ََّضا ََا٧َِت َتِشَتأِذُٔ٪ ٤ًََُز ب٩َِ ا أب أ٧َ َِٟدلَّ ىٔي ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌَ َج٩َّ إَٔلَّ أَِ٪ َت٨َ٤ِ هَّللٔ َْلََِّخُ

َضا ٌُ ََل ی٨َ٤َِ َٓ 

 دجسم اجےن یک وت پچ وہ اجےت رضحت رمع سپ ںیتہک اعہکت رضحت رمع نب اطخب یک یب یب اعہکت ااجزت امیتگن ںیھت رضحت رمع ےس

 ںیم وت مسق دخا یک اجؤں یگ بج کت مت عنم ہن رکوں ےگ وت ںیہن عنم رکےت ےھت رضحت رمع اؿ وک ۔

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

  

 اتکب اہلبقل :   ابب

 اک دجسم ںیم اجےن اک ایبؿ وعروتں

     466    حسیث 

َّی اهَّللُ  َِٟو أَِزَرَک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَِحَسَث ا٨َِّٟشاُئ ٩ًَِ  ًَ  

طُ  ٌَ ٔ ٤َا ٨٣ُ َٛ ٤ََِٟشأجَس  ُض٩َّ ا ٌَ ٨َ٤َ ائٔي١َ  َٟ ٍَ نَٔشاُئ بَىٔي إِْٔسَ ٔ ٤َِزَة أََو ٨٣ُ ٌَ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ٌٔيٕس  ا٢َ یَِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ائٔي١َ  نَٔشاُئ بَىٔي إِْٔسَ

 ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٤ََِٟشأجَس   ا

دےتی اؿ  رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےن اہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دےتھکی وج اس زامےن ںیم وعروتں ےن اکنال ےہ اہتبل روک

وک دجسموں ںیم اجےن ےس ےسیج روک دی ںیئگ وعرںیت ینب ارسالیئ یک اہک ییحی نب دیعس ےن ںیم ےن وپاھچ رمعہ ےس ایک ینب ارسالیئ یک 

 وعرںیت رویک ںیئگ ںیھت دجسموں ےس؟ اہک اہں ۔

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

  



 

 

 اتکب ارقلآؿ : ابب

 رقآؿ وھچےن ےک واےطس اب ووض وہان رضوری ےہ

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 رقآؿ وھچےن ےک واےطس اب ووض وہان رضوری ےہ

     467    حسیث 

َّى اهَّللُ  تََبُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ َّٟٔذي  َٜٔتأب ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أَ٪َّ فٔی اِل ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أَِ٪ ََل ی٤ََصَّ ٩ًَِ  ٌَ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ  

آَ٪ إَٔلَّ كَاصٔزْ  ُِٟقِ  ا

علااہلل نب ایب رکب نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک وج اتکب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن یھکل یھت رمعو نب زحؾ ےک واےطس اس ںیم ہی 

 ۔ یھب  اھ ہک رقآؿ ہن وھچےئ رگم وج صخش اب ووض وہ

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

  

 الکؾ اہلل ےب ووض ڑپےنھ یک ااجزت
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     468    حسیث 

أب ََاَ٪  َِٟدلَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا آَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُِٟقِ أُ ا ٍَ َوصَُو َيِقَ ََٓذَصَب َٟٔحاَجتٔطٔ ث٥َُّ َرَج آَ٪  ُِٟقِ ُُئَ٪ ا ِو٦ٕ َوص٥ُِ َيِقَ َٗ فٔی 

َِٓتاَک  َُٟط ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی ُوُؿوٕئ  َِٟشَت  آَ٪ َو ُِٟقِ أُ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أََتِقَ ُط َرُج١ْ یَا أ٣َٔيَر ا َٟ ا٢َ  َ٘   بَٔضَذا أ٣ََُشِي٤َٔ٠ةُ َٓ

رنی ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ولوگں ںیم ےھٹیب اور ولگ رقآؿ ڑپھ رےہ ےھت سپ  ےئ احتج وک اور رھپ آرک رقآؿ دمحم  نب ر 

ڑپےنھ ےگل اکی صخش ےن اہک آپ الکؾ اہلل ڑپےتھ ںیہ ریغب ووض ےک رضحت رمع ےن اہک ھجت ےس سک ےن اہک ہک ہی عنم ےہ ایک ہملیسم ےن 

 اہک
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 الکؾ اہلل اک دور رقمر رکان
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ِي١ٔ  اَتطُ حٔزِبُُط ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ارٔيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ  ٥َِٟ  ٩ًَِ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ِضز ٔلَی َػََلةٔ اٟوُّ ٤ُِص إ أَُظ حٔيَن َتزُو٢ُ اٟظَّ ََٓقَ

طُ  َٛ َّطُ أَِزَر أ٧َ َٛ ُِٔتُط أَِو   َي

علا اہلل نب علاااقلری ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای ہک سج یسک ےک ورد اک رات وک انہغ وہ اجےئ اور وہ دورسے دؿ زواؽ 

 ای وفت ںیہن وہا ہکلب اس ےن اپ ایل ۔کت رہظ یک امنز کت ڑپھ ےل وت وگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ُس بِ  ٨ُِت أ٧ََا َو٣َُح٤َّ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ َّٟٔذي ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ أَِخبٔرِنٔی بٔا َ٘ َٓ ْس َرُجَّل  ًَا ٣َُح٤َّ َس َٓ ٩ُ یَِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ َجأَٟشئِن 

َٕ َتَزي فٔی ْٔقَ  ِي َٛ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّطُ أَتَی َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ا٢َ اٟزَُّج١ُ أَِخبََرنٔی أَِٔی أ٧َ َ٘ َٓ َت ٩ِ٣ٔ أَبٔيَک  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٍٕ آٔ٪ فٔی َسِب ُِٟقِ َزیِْس ائَةٔ ا

ا٢َ َزیِْس  َٗ ِّی أَِسأََُٟک  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ َوَس٠ِىٔي ٥َٟٔ َذاَک  ًَِْشٕ أََحبُّ إ ٕٕ أَِو  أَُظ فٔی نِٔؼ ٠َِيطٔ  َحَش٩ْ َوَْلَِ٪ أَِْقَ ًَ  َٕ ٔ  ٟٔکَِی أََتَسبََّزُظ َوأَٗ

وس دمحم ےن اکی صخش وک البای اور اہک مت ےن  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ںیم اور دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےھٹیب وہےئ ےھت

وج اےنپ ابپ ےس انس ےہ اس وک ایبؿ رکو اس صخش ےن اہک ریما ابپ ایگ زدیی نب اثتب ےک اپس اور اؿ ےس وپاھچ ہک است روز ںیم 

 ھجم ےس ویکں اہک اوہنں ےن الکؾ اہلل امتؾ رکان اسیک ےہ وبےل ااھچ ےہ ریمے زندکی دنپرہ روز ای سیب روز ںیم امتؾ رکان  رتہ ےہ وپوھچ

 ںیم ےن وپاھچ ویکں زدی ےن اہک اتہک ںیم اس وک اتھجمس اجؤں اید راتھک اجؤں
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 رقآؿ ےک ایبؿ ںیم
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ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ارٔيِّ أ٧َ َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  أُ ُسوَرَة ٩ًَِ  ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ َيِقَ َح

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ُُئَصا َوََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ٣َا أَِْقَ َُيِر ًَلَی  أ٪  َٗ َُِٟفِ َّي ا ٠َِيطٔ ث٥َُّ أ٣ََِض٠ُِتُط َحً ًَ ًَِح١َ  ِٜٔسُت أَِ٪ أَ َٓ أ٧َٔيَضا  َوَس٥ََّ٠ أَِْقَ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  حٔئُِت بٔطٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ َّبُِتطُ بٔزَٔزائٔطٔ  َٟب َٖ ث٥َُّ  ُ ُسوَرَة اِنَْصَ أ ُت صََذا َيِقَ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن اهَّللٔ إ

ا٢َ ا َٗ ٥َ أَِرٔس٠ُِط ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أَِت٨ٔيَضا  ٔ ٣َا أَِْقَ َُيِر ًَلَی  أ٪  َٗ ًَّٟٔي َُِٟفِ ائََة ا ِٟٔقَ أَ ا ََٓقَ أِ یَا صَٔظا٦ُ   اِْقَ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صَ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ُ أ ُتطُ َيِقَ ٌِ َِٟت إٔ٪َّ َصَذا َس٤ٔ ٔ ََٜذا أ٧ُِز ا٢َ َص َ٘ َٓ أِتَُضا  ََٓقَ  ِ أ ا٢َ لٔی اِْقَ َٗ َِٟت ث٥َُّ  ٔ ََٜذا أ٧ُِز

َ ٨ِ٣ٔطُ  ُُئا ٣َا َتَيْسَّ َٓاِْقَ  ٕٖ ٔة أََِحُ ٌَ ًَلَی َسِب آَ٪ أ٧ُِز٢َٔ  ُِٟقِ  ا

نب زحاؾ وک ڑپےتھ انس وسرہ  علاارلنمح نب علاااقلری ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن انس رمع نب اطخب ےس ےتہک ےھت ںیم ےن اشہؾ

رفاقؿ وک اور رطح وساےئ اس رطہقی ےک سج رطح ںیم ڑپاتھ  اھ اور ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن یہ ڑپاھای  اھ اس وسرة وک، 

اچدر اؿ  رقبی وہا ہک ںیم دلجی رک ےک اؿ رپ ہصغ اکنولں نکیل ںیم پچ راہ اہیں کت ہک وہ افرغ وہےئ امنز ےس بت ںیم ایہن یک

 ےک ےلگ ںیم ڈاؽ رک ےل آای اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور اہک ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن اؿ وک

 وسرہ رفاقؿ ڑپےتھ انس اور وطر رپ الخػ اس وطر ےک سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےھجم ڑپاھای ےہ بت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع

وملس ےن وھچڑ دو اؿ وک رھپ رفامای اؿ ےس ڑپوھ وت ڑپاھ اشہؾ ےن ایس وطر ےس سج رطح ںیم ےن اؿ وک ڑپےتھ وہےئ انس  اھ بت رفامای 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایس رطح ارتی ےہ ہی وسرت رھپ اراشد ایک آپ ےن اہک وت ڑپھ رھپ ںیم ےن ڑپیھ رھپ رفامای رقآؿ رشفی 

 وت ڑپوھ سج رطح ےس آاسؿ وہ ۔ ارتا ےہ است رحػ رپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٠َةٔ ٩ًَِ  َّ٘
ٌَ ٤ُ ِٟ ٤ََث١ٔ َػاحٔٔب اِْلٔب١ٔٔ ا َٛ آٔ٪  ُِٟقِ ٤ََّا ٣ََث١ُ َػاحٔٔب ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ

َضا َذَصَبِت  َ٘ ََٜضا َوإِٔ٪ أَك٠َِ ٠ًََِيَضا أ٣ََِش ًَاَصَس   إِٔ٪ 



 

 

ٹن واےل یک بج علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای احظف رقآؿ یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج او

 کت اوٹن وک دنباھ رےھک اگ وہ رےہ اگ بج وھچڑ دے اگ الچ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َّ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ َِٟووُِی  َٕ َیأِتٔيَک ا ِي َٛ َِٟحارَٔث ب٩َِ صَٔظا٦ٕ َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا ًَ ی اهَّللُ 

َٓيَ  ًَلَیَّ  ُظ  َِٟحَزٔض َوصَُو أََطسُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَيا٧ّا َیأِتٔيىٔي فٔی ٣ِٔث١ٔ َػ٠َِؼ٠َٔة ا َّی اهَّللُ  ٔؼ اهَّللٔ َػل ا٢َ ِٔ َٗ ًَِيُت ٣َا  ِس َو َٗ ًَىِّي َو  ٥ُ

 ٔ ِس َرأَیُِتُط َی٨ِز َ٘ َٟ ًَائَٔظُة َو َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َٓأَعٔی ٣َا َي ُيک٤ُِّ٠َىٔي  َٓ ٠َ٤َُِٟک َرُجَّل  ١ُ لٔی ا ٔ َوأَِحَيا٧ّا یََت٤َثَّ ِٟبَرِز ٔسیٔس ا َِٟيِو٦ٔ اٟظَّ ٠َِيطٔ فٔی ا ًَ  ٢ُ

ؼَّ  َٔ ََٟيَت ٨ُِط َوإٔ٪َّ َجبٔي٨َُط  ًَ ٔؼ٥ُ  ِٔ َي آَ ّٗ  ُس َُعَ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےھ ہک احرث نب اشہؾ ےن وپاھچ یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےس سک رطح ویح آیت ےہ آپ یلص 

اہلل ہیلع وملس رپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن یھبک آیت ےہ ےسیج ےٹنھگ یک آواز اور وہ اہنتی تخس وہیت ےہ ریمے اورپ رھپ بج 

یت ےہ وت ںیم اید رک اتیل وہں وج اتہک ےہ رفہتش وج آدیم یک لکش نب رک ھجم ےس ابںیت رکات ےہ وت ںیم اید رک اتیل وہں وج اتہک وموقػ وہ اج

ےہ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ یتہک ںیہ ہک بج ویح ارتیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس تخس اجڑے ےک دونں ںیم رھپ بج وموقػ 

  ہنیسپ اتہب  اھ ۔وہیت یھت وت اشیپین ےس آپ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَِبسٔ  َّی فٔی  ًََبَص َوَتَول َِٟت  ٔ ا٢َ أ٧ُِز َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٠َِيطٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اهَّللٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َجاَئ إ

٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ًَُو  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُس اِسَتِس٧ٔيىٔي َو٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل و٢ُ یَا ٣َُح٤َّ ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ  ٥َ ١َ ا٨َّٟٔييُّ َوَس٠َّ ٌَ َح َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ٤َأئ ا

َّی اهَّللُ ُٗو٢ُ بَأِّس َػل ََُٓلٕ٪ َص١ِ َتَزي ب٤َٔا أَ و٢ُ یَا أَبَا  ُ٘ ًَلَی اِْلََّخٔ َوَي ب١ُٔ  ِ٘ ٨ِطُ َوُي ًَ زُٔق  ٌِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُي ٣َأئ ٣َا   و٢ُ ََل َواٟسِّ ُ٘ َي َٓ ا 

ًَِم  َ َّی أَِ٪ َجائَطُ اِْل ًََبَص َوَتَول َِٟت  ٔ أ٧ُِز َٓ و٢ُ بَأِّسا  ُ٘  أََري ب٤َٔا َت



 

 

 رواتی ےہ اہک اوہنں ےن  سب ووتیل ارتی ےہ علااہلل نب اؾ وتکمؾ ںیم وہ آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک رعوہ نب زریب ےس

اپس اور ےنہک ےگل اے دمحم اتبؤ ھجم وک وکیئ ہگج رقبی اےنپ اتہک وھٹیبں ںیم واہں اور آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اس وتق 

 ےس رشموکں ےک ایب نب ی ف ای ہبتع نب رہعیب وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وتہج ہن رکےت ےھت اے اکی صخش اھٹیب  اھ ڑبے آدویمں ںیم

ابپ الفں ےک ایک ںیم وج اتہک وہں اس ںیم ھچک رحج ےہ وہ اتہک  اھ ںیہن مسق ےہ وتبں یک اہمترے ےنہک ںیم ھچک رحج ںیہن ےہ بت ہی 

 ارتںی  سب ووتیل
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 َٔ ٔف أَِس ٌِ ََ ٥َ ََاَ٪ َئشيرُ فٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ َو٤ًَُزُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  أب َئشيرُ  ارٔظ َِٟدلَّ ب٩ُِ ا

 َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبُط  َٓ ُط  َٟ َ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ ث٥َُّ َسأ َٓ ُط  َٟ َ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ ث٥َُّ َسأ َٓ ٩ًَِ َطِيٕئ  َٟطُ ٤ًَُزُ  َ َشأ َٓ َِٟيَّل  ُط  ٌَ َک ٤ًَُزُ ٧َزَِرَت ٣َ ا٢َ ٤ًَُزُ ثَک٠َِٔتَک أ٣ُُّ َ٘

٥َ ثَََلَث  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٨ُِت أ٣ََا٦َ ا٨َّٟأض  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ َّي إَٔذا  ٌٔيرٔي َحً ََ ُت  ِٛ َََٓحَّ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ َٔک ََل یُحٔيبَُک  ٣َزَّإت ١َُُّ ذَٟ

ِس َخٔظيُت أَِ٪ یَ  َ٘ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُر ِٔی  ُت َػارّٔخا َيِْصُ ٌِ ٤َا َنٔظِبُت أَِ٪ َس٤ٔ َٓ آْ٪  ا٢َ ُٜوَ٪ ٧َز٢ََ فٔیَّ ُْقِ َوَخٔظيُت أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ فٔیَّ ُْقِ َٗ آْ٪ 

ٔ ا٠َّٟ  ًَلَیَّ َصٔذظ َِٟت  ٔ ِس أ٧ُِز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ  ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  حٔئُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٓ ٔلَیَّ ٤٣َّٔ َٟنَٔی أََحبُّ إ ِي٠ََة ُسوَرْة 

ِتّحا ٣ُ  َٓ ََٟک  َتِح٨َا  َٓ َّا  أَ إ٧ٔ ٤ُِص ث٥َُّ َْقَ ٠ًََِيطٔ اٟظَّ ِت  ٌَ  بٔي٨ّاك٠ََ

املس دعوی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رات وک رفس ںیم وسار وہ رک لچ رےہ ےھت اور رمع نب اطخب یھب اؿ ےک 

اسھت ےھت سپ رضحت رمع ےن اکی ابت وپیھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وت وجاب ہن دای آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن رھپ وپیھچ 

دای رھپ وپیھچ بج یھب وجاب ہن دای اس وتق رضحت رمع ےن دؽ ںیم اہک اکش وت رم ایگ وہات اے رمع نیت ابر وت ےن بج یھب وجاب ہن 

ڑگڑگا رک وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اور یسک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وجاب ہن دای رمع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

ڑبھ ایگ نکیل ریمے دؽ ںیم ہی وخػ  اھ ہک اشدی ریمے ابرے ںیم الکؾ اہلل ارتے اگ وت وھتڑی دری ںیم اےنپ اوٹن وک زیت ایک اور آےگ 

ے رہھٹا  اھ اےنت ںیم ںیم ےن اکی اکپرےن واےل وک انس وج ھجم وک اکپرات ےہ اس وتق ےھجم اور زایدہ وخػ وہا اس ابت اک ہک الکؾ اہلل ریم

ہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور السؾ ایک ںیم ےن بت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای ابرے ںیم ارتا وہاگ وس آای ںیم روسؽ ا

ا 

 

 ی
ی ب
م
  

  

ا  کل ف

 

خی

 

فب

 ہک رات وک ریمے اورپ اکی وسرت ایسی ارتی ےہ وج اسری داین یک زیچوں ےس ھجم وک زایدہ وبحمب ےہ رھپ ڑپاھ اان 
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و ِو٦ْ َتِحٔقُ َٗ ُد ٓٔي٥ُِٜ  و٢ُ َیِْخُ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔيٕس  ٍَ َػََلتٔض٥ِٔ ٩ًَِ أَِٔی َس  َ٪ َػََلَت٥ُِٜ ٣َ

آَ٪ َوََل یَُحاؤُز َح٨َأجَزص٥ُِ َی٤ِزُ  ُِٟقِ ُُئَ٪ ا ٤ًَِأٟض٥ِٔ َيِقَ ٍَ أَ ٤ًَِاَل٥ُِٜ ٣َ َ ٍَ ٔػَيا٣ٔض٥ِٔ َوأ ِض٥ٔ َؤػَيا٥ُِٜ٣َ ٣َ َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزُو ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

ََل  َٓ ِِٟ٘ٔسٔح  َََٓل َتَزي َطِيّئا َوَت٨ُِوزُ فٔی ا َََٓل َتَزي َطِيّئا َوَتَت٤َاَري فٔی ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔيَّةٔ َت٨ُِوزُ فٔی ا٨َِّٟؼ١ٔ  َتَزي َطِيّئا َوَت٨ُِوزُ فٔی اٟزِّیٔع 

 ٔٚ ُٔو ِٟ  ا

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت ںیلکن ےگ مت ںیم ےس ھچک ولگ وج ریقح 

رے روزوں وک اےنپ روزوں ےک اقمم ہ ںیم اور اہمترے اامعؽ وک اےنپ اجںین ےگ اہمتری امنز وک اینپ امنز ےک اقمےلب ںیم اور اہمت

اامعؽ ےک اقمم ہ ںیم ڑپںیھ ےگ الکؾ اہلل وک اور ہن ارتے اگ اؿ ےک وقلحں ےک ےچین لکن اجںیئ ےگ دنی ےس ےسیج لکن اجات ےہ ریت اس 

 یھب ھچک ںیہن اپےئ ارگ ریت یک ڑکلی وک دےھکی اس ںیم یھب اجونر ںیم ےس وج اکشر ایک اجےئ آر اپر وہ رک اصػ ارگ اکیپؿ وک دےھکی اس ںیم

 ھچک ہن اپےئ ارگ رپ وک دےھکی اس ںیم یھب ھچک ہن اپےئ اور وس افر ںیم کش وہ ہک ھچک اگل ےہ ای ںیہن۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ُضَ  َّ٠ ٌَ ةٔ ث٤ََانَٔی ٔس٨ٔيَن یََت َِٟبَقَ ًَلَى ُسوَرةٔ ا ََٜث  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ٣َ ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ا٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب رمع وسرة  ہرہ آھٹ ربس کت ےتھکیس رےہ ۔

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

  

 دجسہ اہےئ التوت ےک ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابج ےہ

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ےہ دجسہ اہےئ التوت ےک ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابج
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َشَحَس ٓٔيَضا  َٓ ِت  َّ٘ ٤َاُئ اِنَظ ُض٥ِ إٔذَا اٟشَّ َٟ أَ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َْقَ َٖ أَِخبََرص٥ُِ أَ٪َّ َرُسو٢َ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ

٥َ َسَحَس ٓٔيَضا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 وک وت دجسہ ایک اور بج افرغ وہےئ دجسہ ےس ایبؿ ایک  اوب ک ہم

 

قت

 

ص

 

ن
نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اوبرہریہ ےن ڑپاھ وسرہ اذاامسلء ا

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دجسہ ایک اس ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِٟ أَ ُسوَرَة ا أب َْقَ َِٟدلَّ ٍٕ ٣َِولَی اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣ِْٔصَ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ َٓ ٩ًَِ ٧َآ َشَحَس ٓٔيَضا َسِحَسَتئِن ث٥َُّ َحخِّ 

٠َِت ََٔشِحَسَتئِن  ِـّ ُٓ وَرَة  ٔ اٟشُّ ا٢َ إٔ٪َّ َصٔذظ َٗ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن رصم واولں ںیم ےس ربخ دی ھجم وک ہک رمع نب اطخب ےن وسرہ جح وک ڑپاھ وت اس ںیم دو دجسے 

 دی آ ی ببسب دو دجسوں 

 

لی ت

 

ض
ف
 ےک ۔ےئک رھپ رفامای ہک ہی وسرة 
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 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 دجسہ اہےئ التوت ےک ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابج ےہ

     480    حسیث 

َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ َِٟحخِّ َسِحَسَتئِن  ٩ًَِ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َيِشُحُس فٔی ُسوَرةٔ ا ًَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ 

 علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ اوہنں ےن داھکی علااہلل نب رمع وک وسرة جح ںیم دو دجسے رکےت وہےئ ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 دجسہ اہےئ التوت ےک ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابج ےہ

     481    حسیث 

أَ َُٔش  ََٓقَ ا٦َ  َٗ ََٓشَحَس ٓٔيَضا ث٥َُّ  أَ بٔا٨َِّٟح٥ٔ إَٔذا َصَوي  أب َْقَ َِٟدلَّ ٔد أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ي٩ًَِ اِْلَُِعَ  وَرةٕ أَُِّخَ



 

 

 ارعج ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن وامجنل اذا وہا ڑپھ رک دجسہ ایک رھپ دجسہ ےس ڑھکے وہ رک اکی اور وسرہ ڑپیھ ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ےہ ایبؿ ںیم دجسہ التوت تنس ےہ ای بحتسم ےہ اور ہیفنح ےک زندکی وابجدجسہ اہےئ التوت ےک 

     482    حسیث 

ُِٟح٤ُ  ٔ یَِو٦َ ا ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا أَ َسِحَسّة َوصَُو  أب َْقَ َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َوَة  َشَحَس َوَسَحَس ا٨َّٟاُض ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ٔة  ٌَ

ُط  ٌَ ٥ِ یَ ٣َ َٟ ًَلَی رِٔس٥ُِٜٔ٠ إٔ٪َّ اهَّلَل  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ُحوز َتَضيَّأَ ا٨َّٟاُض ٠ٟٔشُّ َٓ ي  ةٔ اِْلَُِّخَ ٌَ ُِٟح٤ُ أََصا یَِو٦َ ا ٥ِ٠َ ث٥َُّ َْقَ َٓ ٠َِي٨َا إَٔلَّ أَِ٪ َنَظاَئ  ًَ ِٜتُِبَضا 

ُض٥ِ أَِ٪ َيِشحُُسوا ٌَ  َيِشُحِس َو٨َ٣َ

آتی دجسہ یک ربنم رپ ڑپیھ ہعمج ےک روز اور ربنم رپ ےس ارت وک دجسہ ایک وت ولوگں رعوہ نب ازلریب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن اکی 

ےن یھب اؿ ےک اسھت دجسہ ایک رھپ دورسے ہعمج ںیم اس وک ڑپاھ اور ولگ دعتسم وہےئ دجسہ وک بت اہک رضحت رمع ےن اےنپ احؽ رپ 

 بج مہ اچںیہ وت دجسہ رکںی سپ دجسہ ہن ایک رضحت رمع ےن روہ اہلل لج الجہل ےن دجسہ التوت وک امہرے اورپ رفض ںیہن ایک ےہ رگم

 اور عنم ایک اؿ وک دجسہ رکےن ےس ۔

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

  

 لق وہ اہلل ادح اور ابت رک اذلی یک تلیضف اک ایبؿ

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 دح اور ابت رک اذلی یک تلیضف اک ایبؿلق وہ اہلل ا

     483    حسیث 

آ٪ٔ  ُِٟقِ ٔس٢ُ ث٠َُُث ا ٌِ ١ُِٗ صَُو اهَّللُ أََحْس َت َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٠ِ٤ُُِٟک ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  ٔ ا َّٟٔذي بَٔئسظ  َوأَ٪َّ َتَباَرَک ا

٩ًَِ َػاحٔبَٔضا  تَُحاز٢ُٔ 

نب علاارلنمح نب وعػ ےن اہک ہک لق وہ اہلل ادح ربارب ےہ اہتیئ رقآؿ ےک اور ابترک اذلی دیبہ اکلمل ڑلے یگ اےنپ ڑپےنھ دیمح 

 وایل یک رطػ ےس ۔

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

  



 

 

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

 ارقلآؿ اتکب :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     484    حسیث 

َط إَٔلَّ اهَّللُ َوحِ  َٟ ٔ ا٢َ ََل إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟح٤ُِس ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٟط ا ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ ُط  َٟ یَک  َسُظ ََل ََشٔ

ًَلَی ١َُِّ َطِيٕئ  َ َوصَُو  ٨ًَُِط ٣ٔائ ُط ٣ٔائَُة َحَش٨َٕة َو٣ُٔحَيِت  َٟ تَٔبِت  ُٛ إب َو َٗ ًَِْشٔ رٔ ًَِس٢َ  َُٟط  ٕ ََا٧َِت  ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّة ٔسیْز فٔی یَِو٦ َئٕة َٗ ُة َسيِّ

ا َجاَئ  َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ َ ٥ِ َیأِٔت أََحْس بٔأ َٟ َّي ی٤ُِٔسَي َو ِيَلأ٪ یَِو٣َُط َذَٟٔک َحً ّزا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٟطُ َٔحِ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َوََا٧َِت  ِٛ ١َٔ٤ًَ أَ  بٔطٔ إَٔلَّ أََحْس 

ووھ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش ےہک ال اہل اال اہلل ودحہ ال رشکی ہل ہل اکلمل وہل ادمحل 

ں اس ےک ےئل یھکل اجںیئ یگ اور وس رباںایں اس یک یلع لک یئش دقری ۔ اکی روز ںیم وس ابر وت وگای اس ےن دس الغؾ آزاد ےئک اور وس ایکین

اٹمیئ اجںیئ یگ اور وہ اس دؿ رھپ اطیشؿ ےک رش ےس اچب رےہ اگ اہیں کت ہک اشؾ وہ اور وکیئ صخش اس ےس  رتہ لمع ہن الےئ اگ رگم 

 اس ےس یھب زایدہ لمع رکے ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     485    حسیث 

 ٔ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اهَّللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِت  ٕ حُلَّ ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّة  فٔی یَِو٦

َِٟبَِحٔ   َخَلایَاُظ َوإِٔ٪ ََا٧َِت ٣ِٔث١َ َزبَٔس ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای سج صخش ےن اہک احبسؿ اہلل ودمحبہ اکی دؿ ںیم وس ابر اٹمےئ اجںیئ 

 ےگ انگہ اس ےک ارگہچ وہں لثم دنمسر ےک نیھپ ےک ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     486    حسیث 



 

 

ََّر ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َو  ب َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ َسبََّح زُبَُز ١َُِّ َػََلةٕ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َو َٗ َّطُ  ٤ِٟٔائََة بََٔل َح٤َٔس ثَََل ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ثّا َوثَََلثٔيَن َوَخَت٥َ ا

ِت ذُ  ٔسیْز َُُٔفَ َٗ ًَلَی ١َُِّ َطِيٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا َُٟط  یَک  َط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ َٟ ٔ َِٟبَِحٔ إ ِو ََا٧َِت ٣ِٔث١َ َزبَٔس ا َٟ  ٧ُوبُطُ َو

ؿ اہلل ےہک ب سیتن ابر اور اہلل اک ر ےہک ب سیتن ابر اور ادمحل ہلل ےہک ب سیتن ابر اور متخ اوبرہریہ ےن اہک وج صخش رہ امنز ےک دعب احبس

رکے وس ےک دعدال اہل اال اہلل ودحہ ال رشکی ہل ہل اکلمل وہل ادمحل ووھ یلع لک یئش دقری ۔ سپ شخب دےی اجںیئ ےگ انگہ اس ےک ارگہچ 

 وہں لثم دنمسر یک اھجگ ےک ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     487    حسیث 

ِبٔس اهَّللُ ٌَ ِٟ ِو٢ُ ا َٗ ََّضا  أَٟحأت إ٧ٔ َِٟباَٗٔيأت اٟؼَّ و٢ُ فٔی ا ُ٘ ُط َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َوََل  ٩ًَِ َس بَرُ َوُسِبَحاَ٪ اهَّللٔ َوا ِٛ أَ

َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ  ُٗوَّ َط إَٔلَّ اهَّللُ َوََل َحِو٢َ َوََل  َٟ ٔ  إ

 دیعس نب بیسم ےن اہک ابایقت اصاحلت ہی ےملک ںیہ اہلل اک ر احبسؿ اہلل وادمحلہلل ال اہل اال اہلل والوحؽ وال وقة اال ابہلل ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     488    حسیث 

ٌَٔضا فٔی َزَرَجات٥ُِٜٔ َوأَِزََاَصا ٨ًَِٔس  َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ َوأَِر ٔ أَ ٥ِ بَٔديِر ُٛ ِرَزأئ أَََل أُِخبٔرُ ا٢َ أَبُو اٟسَّ صَٔب  َٗ ًَِلأئ اٟذَّ ٔ ٕ َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ إ ٥ُِٜٜٔ َوَخيِر ٠٣َٔي

 َ اُٟوا بَل َٗ  ٥ُِٜ َٗ ٨ًَِا بُوا أَ ُض٥ِ َوَيِْضٔ َٗ ٨ًَِا بُوا أَ ََٓتِْضٔ  ٥ِ ُٛ ًَُسوَّ ِوا  َ٘ ٕ َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َت٠ِ ٚٔ َوَخيِر َِٟورٔ الَیَوا ٌَ ا٢َ ذَِٔکُ اهَّللٔ َت َٗ  ی 

وج اہمترے بس اکومں ےس  رتہ ےہ اہمترے ےئل اور درہج ںیم بس ےس زایدہ دنلب ےہ اور  اوب ادلردا ےن اہک ایک مت وک ہن اتبؤں وہ اکؾ

اہمترے امکل ےک زندکی بس اکومں ےس زایدہ دمعہ ےہ اور  رتہ ےہ وسان اور اچدنی رخچ رکےن ےس اور  رتہ ےہ اس ےس ہک مت اےنپ 

  ےن اہں اتبؤ اہک اوہنں ےن ذرک اہلل احبسہن اک ۔دنمش ےس ڑل رک اس یک رگدؿ امرو اور وہ اہمتری رگدؿ امرے اہک احصہب

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

     489    حسیث 

 ًَ اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ ٣َا  ٌَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣ُ ًََذأب اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ذَِٔکٔ اهَّللٔ ٩ًَِ أَِٔی  َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ١ٕ٤َ أ٧ََِطى  ًَ  ١َٔ٤ اب٩ُِ آَز٦َ ٩ِ٣ٔ 

 اعمذ نب لبج ےن اہک آدیم ےن وکیئ لمع ااسی ںیہن ایک وج زایدہ اجنت دےنی واال وہ اس وک اہلل ےک ذعاب ےس وسا ذرک ایہل ےک ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ذرک ایہل یک تلیضف اک ایبؿ

     490    حسیث 

 َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِّی َوَراَئ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨َّا یَِو٣ّا نَُؼل ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٍٕ أ٧َ ٔ َة ب٩ِٔ َرآ ًَ ا َٓ َّ ٩ًَِ رٔ ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا َر ی اهَّللُ ٤٠ََّ

 ِٟ ََٟک ا ا٢َ َرُج١ْ َوَرائَُط َرب٨ََّا َو َٗ ٍَ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َح٤َٔسُظ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔة َو ٌَ ِٛ ٥َ َرأَِسُط ٩ِ٣ٔ اٟزَّ ّبا ٣َُباَرَّا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ثٔيّرا كَيِّ َٛ َح٤ُِس َح٤ِّسا 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َٖ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ ٓٔيطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ أ٧ََا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ٤َُِٟتک٥ُِّ٠َ آن ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ

ّة َوثَََلثٔيَن ٠َ٣َکّا َیبَِتسُٔرو٧ََضا أَیُُّض٥ِ َیِٜتُبُضُ  ٌَ ـِ ِس َرأَیُِت َٔ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َلاهَّللٔ َػل  ٩َّ أَوَّ

ہک مہ اکی روز امنز ڑپھ رےہ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےھچیپ وت بج رس ااھٹای آپ یلص اہلل رافہع نب راعف ےس رواتی ےہ 

 ہیلع وملس ےن روکع ےس اور اہک عمس اہلل نمل دمحہ اکی صخش وبال رانب کل ادمحل دمحا ریثکا ابیط ابمراک ہیف سپ بج افرغ وہےئ روسؽ اہلل

 وکؿ صخش وبال  اھ ایھب اس صخش ےن اہک ںیم  اھ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بت رفامای آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےس رفامای

 ہیلع وملس ےن ںیم ےن داھکی ہک سیت ےس زایدہ ھچک رفےتش دلجی رک رےہ ےھت ہک وکؿ ےلہپ ےھکل اس وک ۔

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

  

 داع ےک ایبؿ ںیم

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     491    حسیث 

 َٓ ًَِوْة یَِسًُو بَٔضا  ا٢َ ٟٔک١ُِّ ٧َٔيٓيٕ َز َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َوتٔی َط ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًِ ًٔي أُرٔیُس أَِ٪ أَِختَبَٔئ َز ّة ْٔل٣َُّ ًَ ا َٔ

 ٔ ة  فٔی اِْلَّٔخَ



 

 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہ یبن ےک ےئل اکی داع رقمر ےہ وج رضور وبقؽ وہیت ےہ اور ںیم 

 اچاتہ وہں ہک اس داع وک ااھٹ روھکں اینپ اتم یک  افتع ےک واےطس دؿ آرخت ےک۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     492    حسیث 

و٢ُ اٟ ُ٘ َي َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ یَِسًُو  ًَ َّى اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ٌٔيٕس أ٧َ َٙ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔ اٟ َٓ ُض٥َّ  اِْلِٔػَبأح َوَجا١ًَٔ  ٠َّ

 ٔ ىٔي ََٔش٤ِع ٌِ ٔ ِقٔ َوأ٣َِت َٔ ِٟ ی٩َِ َوأ٨َُِٔىٔي ٩ِ٣ٔ ا ًَىِّي اٟسَّ ِٗٔف  ٔ حُِشَبا٧ّا ا ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِٔص َوا ٨َّٜا َواٟظَّ تٔی فٔی ا٠َِّٟي١ٔ َس ُٗوَّ ي َو َََْصٔ ی َو

 َٝ ٔ  َسبٔي٠

 رفامےت ےھت اے اہلل دیپا رک ےن واےل حبص وک اور رات وک راتح ییحی نب دیعس وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس داع امےتگن ےھت سپ

انبےن واےل اور وسرج اور اچدن ےک اسحب ےس الچےن واےل ادا رک وت رقض ریما اور ینغ رک ھجم وک اتحمیج ےس اور افدئہ دے ھجم وک 

 ریمے اکؿ اور آھکن ےس اور ریمی وقت ےس اینپ راہ ںیم ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     493    حسیث 

ًَا ا٠َّٟضُ  ٥ِ إٔذَا َز ُٛ ١ِ أََحُس ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  إِٔ٪ ٔطئَِت ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِىٔي إِٔ٪  ٥َّ أَُِفِ لٔی٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َٟطُ  َظ  َُّط ََل ٣ُِْکٔ إ٧ٔ َٓ َة  َٟ َ ٤َِِٟشأ ز٦ِٔ ا ٌِ  ٔطئَِت َٟٔي

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای بج وکیئ مت ںیم ےس داع رکے وت ویں ہن ےہک ای دخا شخب دے ھجم وک ارگ اچےہ وت اور 

  شخب دے ھجم وک اس ےئل ہک اہلل لج الجہل رپ وکیئ ربج رکےن واال ںیہن ےہ ۔ر م رک مہ رپ ارگ اچےہ وت ہکلب ویں ےہک

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     494    حسیث 



 

 

٥ِ٠َ ُيِشَتحَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٓ ِوُت  ًَ ِس َز َٗ و٢ُ  ُ٘ َي َٓ َح١ِ  ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ ُيِشَتَحاُب ْٔلََحٔس َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِب  َػل

 لٔی

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن داع وبقؽ وہیت ےہ بج کت داع امےنگن واال دلجی ہن رکے اور ہی 

  ےگل ہک ںیم ےن داع یک وس داع ریمی وبقؽ ہن وہیئ ۔ےنہک

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     495    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٧َِيا حٔيَن َیِبَقی ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َأئ اٟسُّ ٔلَی اٟشَّ ِي٠َٕة إ َٟ الَی ١ََُّ  ٌَ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ َرب٨َُّا َتَباَرَک َوَت َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

 َ أ َٓ نٔی  َٔفُ ِِ ًِٔلَيطُ ٩ِ٣َ َيِشَت
ُ أ َٓ ُط ٩ِ٣َ َيِشأَُٟىٔي  َٟ أَِسَتحٔيَب  َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ یَِسًُونٔی  ُ٘ َي َٓ َٟطُ ث٠ُُُث ا٠َِّٟي١ٔ اِْلَّٔخُ   َُِٔفَ 

رہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارتات ےہ رب امہرا رہ رات وک آامسؿ داین کت بج اہتیئ رات ابیق اوب

ریتہ ےہ وس رفامات ےہ وکؿ صخش ےہ وج داع رکے ھجم ےس اور وبقؽ رکوں ںیم داع اس یک، وکؿ صخش ےہ امےگن ھجم ےس سپ دوں ںیم 

 ششخب اچےہ ھجم ےس وس شخب دوں اس وک ۔اس وک، وکؿ صخش ےہ وج 

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     496    حسیث 

ًَائَٔظَة  َِّئمِّ أَ٪َّ  َِٟحارٔٔث اٟت سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ا َّی اهَّللُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔلَی َج٨ِٔب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ُِت ٧َائ٤َّٔة إ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  أ٦َُّ ا

و٢ُ  ُ٘ َس٣َِيطٔ َوصَُو َسأجْس َي َٗ ًَلَی  ُت یَسٔي  ٌِ َوَؿ َٓ ٤َ٠َِشُتطُ بَٔئسي  َٓ ِي١ٔ  ِستُطُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َ٘ َٔ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ أًَُوذُ بٔزَٔؿاَک ٩ِ٣ٔ ًَ

ا ٌَ ٔشَک َسَدٔلَک َوب٤ُٔ ِٔ ًَلَی َن ٤َا أَث٨َِِيَت  َٛ ٠َِيَک أ٧ََِت  ًَ وبَتَٔک َوبَٔک ٨ِ٣َٔک ََل أُِحٔصي ث٨ََاّئ  ُ٘  َٓاتَٔک ٩ِ٣ٔ ًُ

ؿ وک دمحم نب اربامیہ ےس رواتی ےہ ہک اؾ اوملنینم ےن اہک ںیم وس ریہ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ولہپ ںیم وس ہن اپای ںیم ےن ا

 وت راھک ںیم ےن اہھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک دقومں رپ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس دجسہ ںیم ےھت رفامےت سپ وھچا ںیم ےن آپ وک

ےھت انپہ اماتگن وہں وہ ریتی راضدنمی یک ریتے ےصغ ےس اور ریتی وفع یک ریتے اتعب ےس اور ھجت ےس ںیم ریتی رعتفی ںیہن رک 



 

 

 وخد یک ےہ ۔ اتک وت ااسی ےہ سج رطح وت ےن اینپ رعتفی 

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     497    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل یز ١ُ ٣َا ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ ََکٔ ـَ ِٓ َة َوأَ َٓ ًَاُئ یَِو٦ٔ َُعَ ًَأئ زُ ١ُ اٟسُّ ـَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ

َٟطُ  یَک  ََٟط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ٔ ِبلٔی ََل إ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ   ٠ُُِٗت أ٧ََا َوا٨َّٟبٔيُّ

 ےک دؿ یک ےہ اور الضف اؿ ہحلط نب دیبع اہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای الضف داعؤں ںیم داع رعہف

 بس املکت ںیم وج ںیم ےن ےہک ںیہ اور اےلگ ربمغیپوں ےن ال اہل اال اہلل ودحہ ال رشکی ہل ےہ ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     498    حسیث 

ًَاَئ  ٤ُِّ٠ُض٥ِ صََذا اٟسُّ ٌَ ٥َ ََاَ٪ يُ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ وَرَة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٤ُِّ٠ُض٥ِ اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ  

ًََذأب َجَض٥ََّ٨ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ آٔ٪ َي ُِٟقِ ا٢ٔ  ا جَّ ٤َِٟٔشئح اٟسَّ ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا

٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَيا َوا  َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اھکسےت ےھت اؿ وک ہی داع ےسیج اھکسےت ےھت اؿ وک اکی وسرت 

 اے اہلل انپہ اماتگن وہں ںیم ریتی منہج ےک ذعاب ےس اور انپہ اماتگن وہں ریتی داجؽ ےک ہنتف ےس اور انپہ اماتگن رقآؿ یک رفامےت ےھت

 وہں ریتی زدنیگ اور ومت ےک ہنتف ےس ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمداع

     499    حسیث 

 ٔ ََلة ٔلَی اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ ََاَ٪ إَٔذا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ََٟک ٩ًَِ  ُض٥َّ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٖٔ ا٠َِّٟي١ٔ َي ٩ِ٣ٔ َجِو



 

 

ََٟک  ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َو َِٟح٤ُِس أ٧ََِت ٧ُوُر اٟشَّ ٤ََوأت  ا َِٟح٤ُِس أ٧ََِت َربُّ اٟشَّ ََٟک ا ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َو ا٦ُ اٟشَّ يَّ َٗ َِٟح٤ُِس أ٧ََِت  ا

ٌّٙ َواٟ َِٟح٨َُّة َح ٌّٙ َوا اُُئَک َح َ٘ ٔ ُّٙ َوٟ َِٟح ًُِسَک ا ُّٙ َوَو َِٟح ِوَُٟک ا َٗ ُّٙ َو َِٟح ٌّٙ َواِْلَِرٔق َو٩ِ٣َ ٓٔيض٩َّٔ أ٧ََِت ا ُة َح ًَ ا ٌّٙ َواٟشَّ ٨َّاُر َح

أَُِفِ ا٠َّٟ  َٓ ٤ُِت  َٛ َِٟيَک َحا ٔ َِٟيَک أ٧ََِبُت َوبَٔک َخاَػ٤ُِت َوإ ٔ ٠َُِّت َوإ ٠َِيَک َتَوَ ًَ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َوبَٔک آ٨ِ٣َُت َو ُت ُض٥َّ  ِ
٣ُِت َوأََّخَّ سَّ َٗ  لٔی ٣َا 

ََٟط إَٔلَّ أ٧ََِت  ٔ َٟنٔی ََل إ ٔ ٨ِ٠ًَُِت أ٧ََِت إ ِرُت َوأَ  َوأَِْسَ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج ڑھکے وہےت امنز وک نیع رات ںیم رفامےت ای اہلل بس  علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک

 رعتںیفی ریتے ےیل ںیہ، وت ونر ےہ آامسونں اک اور زنیم اک اور بس رعتںیفی ریتے ےیل ںیہ ، اور وت یہ اقمئ رےنھک واال ےہ آامسونں اور

رپورداگر ےہ آامسونں اک اور زنیم اک اور اؿ اک وج آامسؿ اور زنیم ےک چیب ںیم ںیہ  زونیمں وک ، اور بس رعتںیفی ریتے ےیل ںیہ اور وت یہ

وت قح ےہ ریتا وقؽ اچس ےہ ریتا ودعہ ربقح ےہ ھجت ےس انلم قح ےہ تنج ومنہج قح ےہ ایقتم قح ےہ اے رپورداگر ریتے مکح اک 

ور ریتی یہ رطػ وتمہج وہا اور ریتی دمد ےس ںیم ڑلا افکر ےس اور ھجت ںیم اتدعبار وہں اور ھجت رپ اامیؿ الای اور ھجت یہ رپ رھبوہس ایک ا

وک ںیم ےن احمک انبای بج االتخػ وہا وس شخب دے ریمے اےلگ اور ےلھچپ اور ےپھچ اور ےلھک انگہ وت ریما وبعمد ےہ ریتے وسا وکیئ اچس 

 وبعمد ںیہن ےہ ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع ےک ایبؿ ںیم

     500    حسیث 

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز فٔی بَىٔي ا٢َ َجائ٨ََا  َٗ َُّط  ًَتٔيٕک أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َجابٔز ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ي  ٩ًَِ  َیْة ٩ِ٣ٔ ُْقَ اؤَیَة َوؤَی َْقِ ٌَ ٣ُ

َٓ ا ٥ِ َصَذا  ُٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َِشحٔٔس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َص١ِ َتِسُروَ٪ أَی٩َِ َػل َ٘ َٓ ُط ِْلَِنَؼارٔ  َٟ ُت  ٥ِ َوأَََشِ ٌَ ُط َن َٟ ٠ُِت  ُ٘

٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَا بٔض٩َّٔ ٓٔيطٔ  ًَّٟٔي َز ََلُث ا ا٢َ َص١ِ َتِسرٔي ٣َا اٟثَّ َ٘ َٓ ٔلَی ٧َاحَٔيٕة ٨ِ٣ُٔط  ًَا بٔأَِ٪ ََل یُِوضَٔز إ ٠ُِت َز ُ٘ َٓ أَِخبٔرِنٔی بٔض٩َّٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َن

١َ بَأَِسُض٥ِ بَ  ٌَ ًَا بٔأَِ٪ ََل یَِح ًِٔلَيُض٤َا َوَز
ُ أ َٓ ٨ٔيَن  َُٜض٥ِ بٔاٟشِّ ٔ َُيِرٔص٥ِٔ َوََل یُِض٠ ًَُسًوا ٩ِ٣ٔ  ٠َِيض٥ِٔ  ا٢َ ًَ َٗ َت  ِٗ ا٢َ َػَس َٗ َضا  ٌَ ٔ ٨٤ُ َٓ ِي٨َُض٥ِ 

 ٩ِ٠َ َٓ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  اب٩ُِ ٤ًََُز  ٔلَی َیِو٦ٔ ا َِٟضزُِد إ  َیزَا٢َ ا

نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع امہرے اپس آےئ ینب اعموہی ںیم اور وہ اکی اگؤں ےہ ااصنر ےک اگؤں ںیم  علا اہلل

 اہں علااہلل نب رمع ےن اہک اتبؤ ےس وت وپاھچ ھجم ےس مت وک ولعمؾ ےہ سک ہگج رپ امنز ڑپیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم ےن اہک

 ھجم وک ںیم ےن اہک داع یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ارم یک، ہک املسمونں رپ وکیئ دنمش اؿ یک ریغ وقؾ اک ینعی اکرفوں ںیم ےس طلسم



 

 

یک آسپ ںیم وخؿ اور گنج ہن وہ  ہن رکان اور اؿ وک طحق ےس الہک ہن رکان وت ہی دوونں داعںیئ وبقؽ وہںیئگ رسیتی داع ہی ےہ ہک املسمونں

 وت ہی داع وبقؽ ہن وہیئ علااہلل نب رمع ےن اہک چس اہک وت ےن رھپ اہک ہک اب ایقتم کت اسفد آسپ ںیم اتلچ اجےئ اگ

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 ؿ ںیمداع ےک ایب

     501    حسیث 

ا أَِ٪ ُيِشتَ  َٕ یَِسًُو إَٔلَّ ََاَ٪ بَيَِن إِٔحَسي ثَََلٕث إ٣َّٔ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ َزا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أ٧َ ُط َوإ٣َّٔ َٟ ََّخَ  ا أَِ٪ یُسَّ َُٟط َوإ٣َّٔ َحاَب 

٨ًَِطُ   َ
ََٜفَّ  أَِ٪ یُ

وج صخش داع رکات ےہ وت اس یک داع نیت احؽ ےس اخیل ںیہن وہیت ای وبقؽ وہ اجیت ےہ ای رھک یل زدی نب املس ےس رواتی ےہ وہ ےتہک ےھت 

 اجیت ےہ ایقتم ےک دؿ رپ ای انگوہں اک افکرہ وہ اجیت ےہ ۔

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

  

 داع یک رتبیک

 ارقلآؿ اتکب :   ابب

 داع یک رتبیک

     502    حسیث 

 ٩ِ٣ٔ ٍٕ ئِن َػِب ٌَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوأ٧ََا أَِزًُو َوأُٔطيرُ بٔأُِػبُ ًَ ا٢َ َرآنٔی  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ ٨ََضانٔی٩ًَِ  َٓ   ١َُِّ یَٕس 

ےت وہےئ اور ںیم دو اویلگنں ےس ااشرہ رکات  اھ رہ اکی اہھت علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک داھکی ھجم وک علااہلل نب رمع ےن داع رک

 یک اکی اکی ایلگن یھت وس عنم ایک ھجم وک ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع یک رتبیک

     503    حسیث 

ٌٔيَس ب٩َِ  ٤َأئ ََفَ ٩ًَِ َس ا٢َ بَٔيَسیِطٔ ٧َِحَو اٟشَّ َٗ ٔ َو سٔظ ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ َٟٔسظ ًَأئ َو ٍُ بُٔس َٓ يُرِ َٟ و٢ُ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  ُ٘ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ُض٤َاا ٌَ َٓ 



 

 

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ےب کش آدیم اک درہج دنلب وہ اجات ےہ اےکس ڑلےک ےک داع رکےن ےس دعب اس ےک رم اجےن ےک اور ااشرہ ایک 

 پ یلص اہلل ہیلع وملس ےن دوونں اہوھتں ےس آامسونں یک رطػ رھپ ااھٹای اؿ وک ۔آ

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع یک رتبیک

     504    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  َٔک َسبٔيَّل ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ّٔ بَيَِن ذَٟ ٔ اِْلَیُة َوََل َتِحَضزِ ََٔؼََلتَٔک َوََل تَُدآِٔت بَٔضا َوابَِت َِٟت صَٔذظ ٔ ٤ََّا أ٧ُِز ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ُط 

ًَائٔ   فٔی اٟسُّ

 ی ل  )االۃی( داع ںیم ارتی ےہ ۔
سب
و کت والاختتف اھب واغتب نیب ذاکل 

 ضل
ن

رر 
 ھ
ح

 

پ

 رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک ہی آتی وال 

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع یک رتبیک

     505    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ َي َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ یَِسًُو  ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َِٟديَِرأت  َحسَّ ١َ ا ٌِ ٔ ِّی أَِسأََُٟک ٓ ٔن ُض٥َّ إ ا٠َّٟ

ُتو٪ٕ  ِٔ َِٟيَک َُيَِر ٣َ ٔ ىٔي إ ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ ٤ََِٟشاٛٔئن َوإَٔذا أََرِزَت فٔی ا٨َّٟأض ٓٔت٨َِّة  أت َوحُبَّ ا ٨ِ٤َُِْٟکَ  َوَتزَِک ا

 وہں ھجت ےس کین اکؾ رکان اور ربے اکومں وک وھچڑان اور اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس داع امےتگن ےھت ای اہلل ںیم اماتگن

 تبحم رغوبیں یک اور بج وت یسک تبیصم وک ولوگں ںیم ااتران اچےہ وت ےھجم اےنپ اپس الب ےل اس تبیصم ےس اچب رک ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع یک رتبیک

     506    حسیث 

 ِّ ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ َي َٓ ٥َ ََاَ٪ یَِسًُو  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ َٞ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َِٟديَِرأت َوَتزِ ١َ ا ٌِ ٔ ٓ َٝ ی أَِسأَُٟ

٤ََِٟشاٛٔئن َوإَٔذا  أت َوحُبَّ ا ٨ِ٤َُِْٟکَ ُط أَ٪َّ ا َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  ُِٔتوٕ٪ و َحسَّ َُيَِر ٣َ  َٝ ِي َٟ ٔ ىٔي إ ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ أََرِزَت فٔی ا٨َّٟأض ٓٔت٨َِّة 



 

 

 ٣َ ٔ ُط ٣ِٔث١ُ أَِجز َٟ ٔلَى صُّسى إَٔلَّ ََاَ٪  َٕ یَِسًُو إ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َزا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  طُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ َب َٝ ٩ِ٣ٔ  ٩ِ اتَّ ٔ ُؽ َذٟ ُ٘ ََل ی٨َِ

 ٔ٣ َٝ ٔ ُؽ ذَٟ ُ٘ ٠ًََِيطٔ ٣ِٔث١ُ أَِوَزارٔص٥ِٔ ََل ی٨َِ ٕة إَٔلَّ ََاَ٪  َٟ ٔلَى َؿََل َٕ یَِسًُو إ ٩ًَِ أُُجورٔص٥ِٔ َطِيّئا َو٣َا ٩ِ٣ٔ َزا ثَىٔي  ٩ِ أَِوَزارٔص٥ِٔ َطِيّئا و َحسَّ

ا٢َ  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ُط أَ٪َّ أَبَا  ٣َأٟٝ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  ٘ٔيَن و َحسَّ ٤ُِٟتَّ ٔة ا ٠ِىٔي ٩ِ٣ٔ أَئ٤َّٔ ٌَ ا٠َُّٟض٥َّ اِج

يُّ  َ٘ ِٟ َِٟهیُّ ا َُاَرِت ا٨ُُّٟحو٦ُ َوأ٧ََِت ا ُيوُ٪ َو ٌُ ِٟ و٢ُ ٧َا٣َِت ا ُ٘ َي َٓ ِي١ٔ  ٖٔ ا٠َّٟ و٦ُ ٩ِ٣ٔ َجِو ُ٘ ِرَزأء ََاَ٪ َي  و٦ُ اٟسَّ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش دہاتی یک رطػ البےئ اس وک لثم اس ےک وثاب ےلم اگ وج اس یک اامؾ امکل وک اچنہپ ہک

ریپوی رکے ھچک مک ہن وہاگ اس ےک وثاب ےس اور وج صخش رمگایہ یک رطػ البےئ اس رپ اانت انگہ وہاگ انتج ریپوی رکےن واےل رپ وہاگ 

  انگہ ےس ۔ھچک مک ہن وہاگ ریپوی رکےن واےل ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 داع یک رتبیک

     507    حسیث 

٠ِىٔي ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٘ٔيَن  َحسَّ ٤ُِٟتَّ ةٔ ا  أَئ٤َّٔ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت ای اہلل ھجم وک ویقتمں اک وشیپا انبان ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 داع یک رتبیک

     508    حسیث 

يُوُ٪ َوَُاَرِت ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َ  ٌُ ِٟ و٢ُ ٧َا٣َِت ا ُ٘ َي َٓ ِي١ٔ  ٖٔ ا٠َّٟ و٦ُ ٩ِ٣ٔ َجِو ُ٘ ِرَزأء ََاَ٪ َي طُ أَ٪َّ أَبَا اٟسَّ َِ َُّط ب٠ََ َِٟهیُّ أٟٝ أ٧َ حُو٦ُ َوأ٧ََِت ا

و٦ُ  يُّ َ٘ ِٟ  ا

 اترے اور وت اے رپورداگر زدنہ اامؾ امکل وک اچنہپ ےہ اوب درداء ےس بج اےتھٹ ےھت رات وک ےتہک ےھت وس ںیئگ آںیھکن اور اغبئ وہ  ےئ

 ےہ دیبار ےہ ۔

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

  



 

 

 دعب حبص اور رصع ےک امنز ڑپےنھ یک اممتعن

 اتکب ارقلآؿ :   ابب

 دعب حبص اور رصع ےک امنز ڑپےنھ یک اممتعن

     509    حسیث 

ضَ ٩ًَِ  ٌَ ٍُ َو٣َ ٤َِص َتِل٠ُ ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٨َابٔهٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ اٟؼُّ إٔذَا ًَ َٓ ِيَلأ٪  ُ٪ اٟظَّ ا َْقِ

 ٔ إَٔذا َز٧َِت ٟ َٓ َضا  َٗ اَر َٓ َِٟت  َٓإَٔذا َزا اَر٧ََضا  َٗ َضا ث٥َُّ إَٔذا اِسَتَوِت  َٗ َٓاَر ِت  ٌَ َٔ َضا َو٧ََنی اِرَت َٗ َٓاَر بَِت  إَٔذا َُغَ َٓ اَر٧ََضا  َٗ زُؤب  ُِ ٠ِ

ًَأت  ا ََلةٔ فٔی ت٠َِٔک اٟشَّ ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ات ےہ اور علا اہلل انصیحب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج آاتفب اتلکن ےہ وت اطیشؿ اس ےک زندکی وہ

بج دنلب وہ اجات ےہ وت اس ےس اگل وہ اجات ےہ رھپ بج رس رپ آاجات ےہ زندکی وہ اجات ےہ رھپ بج ڈ ل اجات ےہ وت اگل وہ اجات ےہ 

رھپ بج ڈوےنب اتگل ےہ وت زندکی وہ اجات ےہ رھپ بج ڈوب اجات ےہ اگل وہ اجات ےہ اور عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ 

 ں ںیم امنز ڑپےنھ ےس ۔اسوتع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     510    حسیث 

ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ وا  ٩ًَِ صَٔظا٦ ُ أََّخِّ َٓ ٤ِٔص  و٢ُ إَٔذا بََسا َحأجُب اٟظَّ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َّي َتِٔيَب  ََلَة َحً وا اٟؼَّ ُ أََّخِّ َٓ ٤ِٔص  َّي َتبِرَُز َوإَٔذا َُاَب َحأجُب اٟظَّ ََلَة َحً  اٟؼَّ

بج انکرہ آاتفب اک ےلک وت امنز ںیم وت فق رکو اہیں کت ہک  رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن

 وپرا آاتفب لکن آےئ اور بج انکرہ آاتفب اک ڈوب اجےئ وت وتفق رکو اہیں کت ہک وپرا آاتفب ڈوب اجےئ ۔

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

  

 آؿاتکب ارقل :   ابب

 دعب حبص اور رصع ےک امنز ڑپےنھ یک اممتعن

     511    حسیث 



 

 

ِْصَ  ٌَ ِٟ ِّی ا ا٦َ ُيَؼل َ٘ َٓ  ٔ ِضز َس اٟوُّ ٌِ ََ ًَلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ  ٩ًَِ ا ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ

ٔ أَِو ذَ  ََلة حٔي١َ اٟؼَّ ٌِ ٧َا َت ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن ت٠َِٔک َذََکِ و٢ُ ت٠َِٔک َػََلةُ ا ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ َصا  ََکَ

٤ُِص َوََا٧َِت بَيَِن  ِت اٟظَّ َّي إٔذَا اِػََفَّ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن َیِح٠ُٔص أََحُسص٥ُِ َحً ٨َ٤ُِٟآٔ٘ٔيَن ت٠َِٔک َػََلةُ ا نَیِ  َػََلةُ ا ًَلَی  َْقِ ِيَلأ٪ أَِو  اٟظَّ

٠ٔيَّل  َٗ ا ََل یَِذَُکُ اهَّلَل ٓٔيَضا إَٔلَّ  ٌّ ََ ٨ََقَ أَِر َٓ ا٦َ  َٗ ِيَلأ٪  ٔ٪ اٟظَّ  َْقِ

العء نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک مہ  ےئ اسن نب امکل ےک اپس دعب رہظ ےک وت ڑھکے وہےئ وہ امنز رصع ےک واےطس سپ بج 

ای اوہنں ےن امنز دلج ڑپےنھ اک احؽ وت اہک اسن ےن انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس  افرغ وہےئ امنز ےس ایبؿ ایک مہ ےن

 رفامےت ےھت ہی امنز انمقف یک ےہ ہک ےھٹیب راتہ ںیہ بج آاتفب زرد وہ اجات ےہ ای اس ےک اورپ وہات ےہ وت ڑھکے وہ رک اچر وھٹےگن اگل اتیل

  وھتڑا ۔ےہ اس ںیم، ںیہن اید رکات اہلل وک رگم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٤ِٔص َوََل ٨ًَِٔس ٩ًَِ  َٔ اٟظَّ َِّی ٨ًَِٔس ك٠ُُو ُيَؼل َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ََل یََتََحَّ أََحُس َٗ  ٥َ َس٠َّ

وبَٔضا  ُُغُ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وکیئ مت ںیم ےس دصق رک ےک امنز ہن ڑپےھ آاتفب ےک عولع 

 اور رغوب ےک وتق ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب
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     513    حسیث 

َس  ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  ًَ َّی اهَّللُ  َس  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ََ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ُِص َو زَُب اٟظَّ ِِ َّي َت ِْصٔ َحً ٌَ ِٟ ا

٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ ِبٔح َحً  اٟؼُّ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک امنز ےس دعب رصع ےک اہیں کت ہک ڈوب اجےئ آاتفب اور دعب 



 

 

 حبص ےک اہیں کت ہک لکن آےئ آاتفب ۔

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

  

 اتکب ارقلآؿ :   ابب
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     514    حسیث 

 َ أب َ َِٟدلَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٤ِٔص َوََل ٩ًَِ  ََ اٟظَّ ِوا ََٔؼََلت٥ُِٜٔ ك٠ُُو و٢ُ ََل َتََحَّ ُ٘ اَ٪ َي

ُب ا٨َّٟ  وبَٔضا َوََاَ٪ َيِْضٔ ٍَ ُُغُ زُبَأ٪ ٣َ ِِ ٤ِٔص َوَي َٔ اٟظَّ ٍَ ك٠ُُو ٧َاُظ ٣َ ٍُ َْقِ ِيَلاَ٪ یَِل٠ُ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وبََضا  ٔ ُُغُ ََلة ًَلَی ت٠َِٔک اٟؼَّ  اَض 

 اطخب رفامےت ےھت دصق ہن رکو امنز اک آاتفب ےک عولع اور رغوب ےک وتق ویکہکن اطیشؿ علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب

ے ںیہ آاتفب ےک اور اسھت یہ ڈوےتب ںیہ اور رمع امرےت ےھت ولوگں وک اس وتق امنز ڑپےنھ رپ ۔

 

کلی

 

ن
 ےک دو اجبن رس ےک اسھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     515    حسیث 

ٛٔتَ  ِْصٔ ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ََلةٔ  َٜٔسَر فٔی اٟؼَّ ٨ِ٤ُ ِٟ ُب ا أب َيِْضٔ َِٟدلَّ َُّط َرأَي ٤ًََُز ب٩َِ ا ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس أ٧َ ٔ ٩ًَِ اٟشَّ َِٟح٨َائٔز  اب ا

 ےن داھکی رضحت رمع ےن امرا دکنمر وک اس ےئل ہک اوہنں ےن امنز ڑپیھ یھت دعب رصع ےک ۔ اسبئ نب سیدی

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

  

 اتکب اانجلزئ : ابب

 رمدہ وک لسغ دےنی اک ایبؿ

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 ایبؿرمدہ وک لسغ دےنی اک 

     516    حسیث 



 

 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٤ٔيٕؽ َحسَّ َٗ ١َ فٔی   ٥َ ُُشِّ

 اامؾ دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس لسغ دےی  ےئ اکی صیمق ںیم۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب
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     517    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِي٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ َة اِْلَِنَؼارٔیَّٔة  ٔليَّ ًَ ا٢َ أُِش٨َ٠َِضا ثَََلثّا ٩ًَِ أ٦ُِّ  َ٘ َٓ َِّٓيِت اب٨َُِتُط  َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُو

ُٓوّرا أَِو َطيِ  ٔ ََا ة ٩َ٠ِ فٔی اِْلَّٔخَ ٌَ َٔک إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ َذَٟٔک ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َواِج َََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُِتُنَّ أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َٓإَٔذا ََفَ ُٓوٕر  ّئا ٩ِ٣ٔ ََا

 َ٠ َٓ َِٟت  ا َٗ َّىٔي  ٔ إَٔزاَرظُ َٓآذ٧ٔ ؤظ ِ٘ ىٔي بٔحٔ ٌِ ٌٔز٧ََِضا إٔیَّاُظ َت ا٢َ أَِط َ٘ َٓ َوُظ  ِ٘ ٔ ًَِلا٧َا ح َ أ َٓ َّاُظ  ٨َُِا آَذ٧ ا ََفَ َّ٤ 

اؾ ہیطع ااصنرہی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک اصزبحادی ےن ااقتنؽ ایک وت آےئ امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل 

اؿ وک نیت ابر ای اپچن ابر اپین اور ریبی ےک وتپں ےس اور اریخ ںیم اکوفر یھب اشلم رکو اور بج مت لسغ ےس  ہیلع وملس اور اہک ہک لسغ دو

افرغ وہ وت ےھجم االطع دو اہک اؾ ہیطع ےن بج لسغ ےس مہ افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک ربخ دی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 ؿ ےک دبؿ رپ ٹیپل دو ۔اانپ ہہت دنب دای اور اہک ہک ہی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رمدہ وک لسغ دےنی اک ایبؿ
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٠َِت أَ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت ٤ًَُِيٕص َُشَّ ًَ صَا ٩ًَِ  َِٟت ٩ِ٣َ َحَْضَ َ َشأ َٓ َجِت  َِّی ث٥َُّ ََّخَ َٙ حٔيَن تُُوف ی سِّ بَا بَِْکٕ اٟؼِّ

اُٟوا ََل  َ٘ َٓ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ ُُِش١ٕ  َض١ِ  َٓ  ٔ ِٟبَرِز ِّی َػائ٤َْٔة َوإٔ٪َّ َصَذا یَِو٦ْ َطٔسیُس ا ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ   ٩ِ٣ٔ ا

ےن اےنپ وشرہ اوبرکب دصقی وک لسغ دای بج اؿ یک وافت وہیئ رھپ لکن رک  علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اامس تنب سیمع

 اہمفرنی ےس وپاھچ ہک ںیم روزے ےس وہں اور رسدی تہب ےہ ایک ھجم رپ یھب لسغ الزؾ ےہ وبےل ںیہن ۔

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

  



 

 

  انہپےن اک ایبؿرمدے وک نفک

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدے وک نفک انہپےن اک ایبؿ

     519    حسیث 

 ُٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩َ فٔی ثَََلثَةٔ أَثَِوإب بٔيٕف ُسُحؤٟيَّةٕ ٩ًَِ  ِّٔ 

٤ٔيْؽ َوََل ٤ًَٔا٣َْة  َٗ  َِٟيَص ٓٔيَضا 

اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس نفک دےی  ےئ نیت دیفس ڑپکوں ںیم وج وحسؽ ےک ےنب 

 وہےئ ےھت ہن اؿ ںیم صیمق یھت ہن امعہم ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدے وک نفک انہپےن اک ایبؿ

     520    حسیث 

٩َ فٔی ثَََلثَةٔ أَثَِوإب بٔيٕف ُسحُ  ِّٔ ُٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ سٌيس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ؤٟيَّةٕ َحسَّ

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس نفک دےی  ےئ نیت دیفس ڑپکوں ںیم وج وحسؽ ےک ےنب وہےئ ےھت ۔ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ 

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب
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     521    حسیث 

ٌٔيٕس  َّ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِّٔ ُٛ  ٥ِ َٛ ائَٔظَة َوصَُو ٣َزٔیْف فٔی  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  َٙ ی سِّ ىٔي أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ ى اهَّللُ 

ِوَب ٟٔثَ  ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ُخُذوا َصَذا اٟثَّ َ٘ َٓ ٕة  َِٟت فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب بٔيٕف ُسُحؤٟيَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ اْ٪ َوَس٠َّ ًََِفَ ْٙ أَِو َز ِس أََػابَُط ٣ِٔظ َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ِوٕب 

َِٟهیُّ  ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ا َ٘ َٓ ًَائَٔظُة َو٣َا َصَذا  َِٟت  ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  ٍَ ثَِوبَئِن آََّخَ ٨ُونٔی ٓٔيطٔ ٣َ ِّٔ َٛ أُِش٠ُوُظ ث٥َُّ  ٤َِٟئِّت َٓ َِٟحٔسیسٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔلَى ا أَِحَوُد إ

٤ََّا َصَذا ٤ُ٠ِِٟٔض٠َةٔ   َوإ٧ٔ



 

 

 دیعس ےن اہک ےھجم اچنہپ ہک اوبرکب دصقی ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس اہک اینپ امیبری ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےنت ییحی نب

ڑپکوں ںیم نفک دےی  ےئ ےھت رضحت اعہشئ ےن اہک دیفس نیت ڑپکوں ںیم وحسؽ ےک، بت اوبرکب ےن اہک ہک ہی ڑپکا وج ںیم ےنہپ وہں 

 وہا ےہ اس وک دوھ رک اور دو ڑپکے ےل رک ےھجم نفک دے دانی رضحت اعہشئ وبںیل ہی ایک ابت ےہ اوبرکب اس ںیم ریگو ای زرفعاؿ اگل

 وبےل ہک رمدے ےس زایدہ زدنے وک ڑپکے یک احتج ےہ نفک وت پیپ اور وخؿ ےک ےئل ےہ ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدے وک نفک انہپےن اک ایبؿ

     522    حسیث 

٤ًَِزٔو  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ب٩ِٔ ا

ُر  ُؽ َویَُؤزَّ َّ٤ َ٘ ٤َِٟيُِّت ُي ٩َ ٓٔيطٔ  ا ِّٔ ُٛ ٥َِٟ َی٩ُِٜ إَٔلَّ ثَِوْب َواحْٔس  إِٔ٪  َٓ أٟٔث  ِؤب اٟثَّ ُّٕ فٔی اٟثَّ  َوی٠َُ

رمع ونب اعص ےس رواتی ےہ ہک رمدہ صیمق انہپای اجےئ اور ہت دنب انہپای اجےئ رھپ رسیتے ڑپکے ںیم ٹیپل دای اجےئ ارگ اکی یہ ڑپکا 

 وہ وت اس ںیم نفک دای اجےئ ۔

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

  

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     523    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٥َ َوأَبَا بَِْکٕ َو٤ًََُز ََا٧ُوا ی٤َُِظوَ٪ أ٣ََا٦َ َحسَّ طٔ َوَس٠َّ

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ اُئ َص٥ُ٠َّ َجزًا َو َٔ ُِٟد٠َ َِٟح٨َاَزةٔ َوا  ا

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور اوبرکب اور رمع نب اطخب اور امتؾ افلخء انجزے ےک آےگ ےتلچ ےھت اور 

 علااہلل نب رمع یھب ااسی رکےت ےھت ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب



 

 

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     524    حسیث 

 ٌَ ٩ًَِ َربٔي َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  أب َحسَّ َِٟدلَّ َّطُ َرأَي ٤ًََُز ب٩َِ ا َّطُ أَِخبََرُظ أ٧َ ٔ أ٧َ ُِٟضَسیِز ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا َة ب٩ِٔ 

َِٟح٨َاَزةٔ فٔی َج٨َاَزةٔ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  ُس٦ُ ا٨َّٟاَض أ٣ََا٦َ ا ِ٘  َي

 زبنی نب شحج ےک انجزے ںیم ۔رہعیب نب علااہلل نب ادہلری ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی رضحت رمع وک آےگ ےتلچ ےھت 

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     525    حسیث 

ا٢َ ٣َا َرأَیُِت  َٗ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  َيِح٠ُٔص  َحسَّ َٓ  ٍَ َِٟب٘ٔي ِتٔی ا ا٢َ ث٥َُّ َیأ َٗ ٕ إَٔلَّ أ٣ََا٣ََضا  مُّ فٔی َج٨َاَزة َٗ أَِٔی 

٠َِيطٔ  ًَ َّي ی٤َُزُّوا   َحً

اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ ابپ رعوہ وک ہشیمہ انجزہ ےک آےگ ےتلچ داھکی اہیں کت ہک وہ عیقب ںیم آاجےت اور ےھٹیب 

 آ رک زگر اجات ۔رےتہ اہیں کت ہک انجزہ 

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     526    حسیث 

َِٟح٨َاَزةٔ ٣ٔ  َٕ ا ٤َِِٟشُي َخ٠ِ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٨َّةٔ َحسَّ  ٩ِ َخَلإٔ اٟشُّ

 انب اہشب ےن اہک انجزہ ےک ےھچیپ انلچ اطخ ےہ ینعی الخػ تنس ےہ ۔

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

  

 انجزے ےک ےھچیپ آگ ےل اجےن ایک اممتعن

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 ایک اممتعن انجزے ےک ےھچیپ آگ ےل اجےن



 

 

     527    حسیث 

َِٟت ْٔلَص٠َِٔضا أَجِ  ا َٗ ََّضا  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٤ٔزُوا ثَٔيأِی إَٔذا ٣ٔتُّ ث٥َُّ َحسَّ

 ٔ ون ٌُ ىٔي ح٨َٔاكّا َوََل َتتَِب َٔ َٛ ًَلَی  وا   ی ب٨َٔارٕ َح٨ُِّلونٔی َوََل َتُذرُّ

اامس نب ایب ارکب ےن اہک اےنپ  رھ واولں ےس ںیم بج رم اجؤں وت ریمے ڑپکوں وک وخوبش ےس شبان رھپ ریمے دبؿ رپ وخوبش اگلان نکیل 

 ریمے نفک رپ ہن ڑھچانک اور ریمے انجزہ ےک اسھت آگ ہن رانھک ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزے ےک ےھچیپ آگ ےل اجےن ایک اممتعن

     528    حسیث 

َس  ٌِ ََ  ٍَ َُّط ٧ََنی أَِ٪ یُتَِب ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ بُرٔيِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيٕس ا ٌٔئس ب٩ِٔ أَِٔی َس ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َ َحسَّ ا٢َ یَِحٌ َٗ ت  ٣َِوتٔطٔ ب٨َٔإر  ٌِ ي َس٤ٔ

ُظ َذَٟٔک  الَی یَِْکَ ٌَ ِوٟط َت َٗ 

 اوبرہریہ ےن عنم ایک ہک اؿ ےک انجزے ےک اسھت آگ ریھک اجےئ ۔

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

  

 انجزے یک ریبکتات اک ایبؿ

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 ؿانجزے یک ریبکتات اک ایب

     529    حسیث 

٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََعی َحسَّ َّی اهَّللُ  َػل

 ٔ َد بٔض َّٟٔذي ٣َاَت ٓٔيطٔ َوََّخَ َِٟيِو٦ٔ ا ٍَ َتِٜبٔيَرإت ا٨ََّٟحأشيَّ ٨٠َّٟٔأض فٔی ا ََّر أَِربَ ب َٛ َّٕ بٔض٥ِٔ َو َؼ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا  ٥ِ إ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک سج دؿ اجنیش اک ااقتنؽ وہا ایس روز آپ ےن ولوگں وک ربخ دی اس یک ومت یک اور ےلک ےلصم یک رطػ اور 

 ررںی ںیہک اچر ۔
کی ب

 

ت

 وا ڑھکی رک ےک امنز ڑپیھ انجزے یک اور 

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

  



 

 

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزے یک ریبکتات اک ایبؿ

     530    حسیث 

َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٣ِٔش  ٕٕ أ٧َ ٩ًَِ أَِٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  أُِخبَٔر َرُسو٢ُ َحسَّ َٓ ٜٔي٨َّة ٣َزَٔؿِت 

 َ٤ِٟ وزُ ا ٌُ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ ب٤ََٔزٔؿَضا َوََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ َشاٛٔيَن َوَيِشأ٢َُ 

٥َ إَٔذا ٣َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ  صُوا أَِ٪ یُوُٗٔووا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََْٓکٔ َِٟيَّل  َد بَٔح٨َاَزتَٔضا  َُْٓخٔ َٓآذ٧ُٔونٔی بَٔضا  اَتِت 

ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟٔذي ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأ٧َِٔضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أُِخبَٔر بٔا َّی اهَّللُ  ا أَِػَبَح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٥ِ  َوَس٠َّ َٟ اُٟوا أَ َ٘ َٓ ٥ِ أَِ٪ تُِؤذ٧ُٔونٔی بَٔضا  ُٛ آ٣ُزِ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َد َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََْٓخَ َِٟيَّل َو٧ُوَٗٔوَک  َجَک  ص٨َِا أَِ٪ ٧ُِْخٔ بِرٔصَا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََکٔ َٗ ًَلَی  َّٕ بٔا٨َّٟأض  َّي َػ َحً

ٍَ َتِٜبٔيَرإت  ََّر أَِربَ ب َٛ  َو

تی ےہ ہک اکی وعرت نیکسم امیبر وہیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک اس یک اوباامہم ےس روا

 اہلل ربخ وہیئ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک اقدعہ ہی  اھ ہک امیبر رپیس رکےت ےھت ونیکسمں یک اور اؿ اک احؽ وپےتھچ ےھت وس رفامای آپ یلص

رم اجےئ ہی وعرت وت ےھجم ربخ رکان وس رات وک اس اک انجزہ الکن اور احصہب ےن اندنسپ ایک ہک اگجںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہیلع وملس ےن بج 

 وملس وک بج حبص وہیئ وت اس یک تیفیک ولعمؾ وہیئ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم ےن وت مت ےس ہہک دای  اھ ہک ےھجم ربخ رک دانی

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک اگجان اور رات وک ابرہ اکنب ا ان وگار وہا وس ےلک روسؽ اہلل یلص احصہب ےن اہک

 اہلل ہیلع وملس اور وا ابدنیھ اس یک ربق رپ اور اچر ریبکتںی ںیہک

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزے یک ریبکتات اک ایبؿ

     531    حسیث 

ُٔوتُطُ  َِٟح٨َاَزةٔ َوَي ًَلَی ا  ٔ ِٜبٔير َف اٟتَّ ٌِ ََ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یُِسرُٔک  َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٔضي ٣َا َحسَّ ِ٘ ا٢َ َي َ٘ َٓ ُط  ـُ ٌِ ََ  

اَتُط ٩ِ٣ٔ ذَ   َٟٔک َٓ

اامؾ امکل ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک سج صخش وک ضعب ریبکتںی انجزہ یک ںیلم اور ضعب ہن ںیلم وہ ایک رکے اہک سج دقر ہن ںیلم اؿ 

 یک اضق رک ےل ۔

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



 

 

  

 انجزہ یک داع اک ایبؿ

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ یک داع اک ایبؿ

     532    حسیث 

 َٛ َُّط َسأ٢ََ أَبَا صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ بُرٔيِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيٕس ا ٌٔئس ب٩ِٔ أَِٔی َس ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َِٟح٨َاَزةٔ  ًَلَی ا ِّی  َٕ ُتَؼل ِي

٤ِزُ اهَّللٔ  ٌَ َٟ ُٗ أَبُو صَُزیَِزَة أ٧ََا  ًَلَی ٧َبٔيِّطٔ ث٥َُّ أَ َّرُِت َوَح٤ِٔسُت اهَّللَ َوَػ٠َِّيُت  ب َٛ ِت  ٌَ َٓإَٔذا ُؤؿ َضا ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا  ٌُ ٔ َّطُ  أُِخبٔرَُک أَتَّب و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ

ّسا  َط إَٔلَّ أ٧ََِت َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ِبٔسَک َواب٩ُِ أ٣ََتَٔک ََاَ٪ َيِظَضُس أَِ٪ ََل إ ًَ ِبُسَک َواب٩ُِ  ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ ََاَ٪ ًَ ًَِبُسَک َوَرُسوَُٟک َوأ٧ََِت أَ

٨َ٣ِا أَِجَزُظ َوََل  ٩ًَِ َسيَِّئاتٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ ََل َتَِحٔ َتَحاَوِز  َٓ زِٔز فٔی إِٔحَشا٧ٔطٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٣ُٔشيّئا  َٓ َسظُ ٣ُِحٔش٨ّا  ٌِ ََ ت٨َّٔا  ِٔ   َت

مت امنز ڑپےتھ وہ انجزہ یک اہک اوبرہریہ ےن مسق ےہ اہلل لج الجہل یک اقب یک ںیم ںیہمت اوب دیعس ربقمی ےن وپاھچ اوبرہریہ ےس سک رطح 

ربخ دوں اگ ںیم انجزہ ےک اسھت وہات وہں اس ےک  رھ ےس رھپ بج راھک اجات ےہ وت ںیم ریبکت ہہک رک اہلل یک رعتفی رکات وہں اور ربمغیپ 

ا دنبہ اور ریتے دنبے اک اٹیب اور ریتی ولڈنی اک اٹیب اس ابت یک وگایہ داتی  اھ ہک وکیئ رپ اس ےک درود اتجیھب وہں رھپ اتہک وہں ای اہلل ریت

وبعمد اچس ریتے وسا ںیہن ےہ اور ےب کش رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع وملس ریتے دنبے اور ریتے ربمغیپ ںیہ اور وت اس اک احؽ وخب 

اک اور وج انگاگہر وہ وت درزگر رک اس ےک انگوہں ےس اے رپورداگر تم  اجاتن ےہ اے رپورداگر ارگ وہ کین وہ وت زایدہ رک افر اس

 رحموؾ رک مہ وک اس ےک وثاب ےس اور تم ہنتف ںیم ڈاؽ مہ وک دعب اس ےک ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

  ایبؿانجزہ یک داع اک

     533    حسیث 

و٢ُ َػ٠َِّيُت َوَراَئ أَ  ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٥َِٟ َحسَّ ًَلَی َػٔيٓيٕ  ِٔی صَُزیِزََة 

 ًَ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ أًَِٔذُظ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ مُّ  َٗ ١ِ٤َ َخٔليَئّة  ٌِ ٔ َي بِر َ٘ ِٟ  َذأب ا

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت امنز ڑپیھ ںیم ےن اوبرہریہ ےک ےھچیپ اکی ڑلےک رپ وج ےب انگہ  اھ وت انس ںیم ےن اؿ ےس ےتہک ےھت اے اہلل 

 اچب اس وک ربق ےک ذعاب ےس ۔



 

 

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

  

 اتکب اانجلزئ :   باب

 انجزہ یک داع اک ایبؿ

     534    حسیث 

 ٔ َِٟح٨َاَزة ًَلَی ا ََلةٔ  أُ فٔی اٟؼَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َيِقَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي   َحسَّ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رقآؿ ںیہن ڑپےتھ ےھت انجزہ یک امنز ںیم ۔

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

  

 امنز انجزہ دعب امنز حبص اور امنز رصع ےک ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 امنز انجزہ دعب امنز حبص اور امنز رصع ےک ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

     535    حسیث 

ثَىٔي َیِحٌَي  َياَ٪ ب٩ِٔ حَُویِٔلٕب أَ٪َّ َزی٨َِ َحسَّ ِٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی ُس ٠َ٣ََة ٣َِولَی  ٔس ب٩ِٔ أَِٔی ََحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َب ب٨َِٔت أَِٔی ٩ًَِ ٣َأٟک 

ِت بٔا ٌَ ُؤؿ َٓ ِبٔح  ٔ اٟؼُّ َس َػََلة ٌِ ََ ُتَٔی بَٔح٨َاَزتَٔضا  أ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ْٚ أ٣َٔيرُ ا َِّٓيِت َوكَارٔ ٠ُِّص َس٤َ٠ََة تُُو َِ ْٚ ُي ا٢َ َوََاَ٪ كَارٔ َٗ  ٍٔ َِٟب٘ٔي

 َ ًَل ا أَِ٪ ُتَؼ٠ُّوا  و٢ُ ْٔلَص٠َِٔضا إ٣َّٔ ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ ُت  ٌِ َش٤ٔ َٓ ٠َ٣ََة  ا٢َ اب٩ُِ أَِٔی ََحِ َٗ ِبٔح  ا أَِ٪ بٔاٟؼُّ ی َج٨َاَزت٥ُِٜٔ اِْلَ٪ َوإ٣َّٔ

٤ُِص  ٍَ اٟظَّ ٔٔ َّي َتزَِت وَصا َحً ُٛ  َتتِرُ

رحہلم ےس رواتی ےہ ہک زبنی تنب ایب ک ہم رم ںیئگ اور اس زامےن ںیم اطرؼ احمک ےھت دمہنی ےک وت الای ایگ انجزہ اؿ اک دعب  دمحم نب ایب

وہ  امنز حبص ےک اور راھک ایگ عیقب ںیم اور اطرؼ امنز ڑپاھ رکےت ےھت حبص یک ادنریھے ںیم ایب رحہم ےن اہک ںیم ےن علااہلل نب رمع ےس انس

  ےک ولوگں ےس ای وت مت انجزہ یک امنز اب ڑپھ ول ای رےنہ دو اہیں کت ہک آاتفب دنلب وہ اجےئ ۔ےتہک ےھت زبنی

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 امنز انجزہ دعب امنز حبص اور امنز رصع ےک ڑپےنھ اک ایبؿ ۔

     536    حسیث 



 

 

 ٌِ ََ ِْصٔ َو ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ َِٟح٨َاَزةٔ  ًَلَی ا َّی  ا٢َ ُيَؼل َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  تٔض٤َٔاَحسَّ ِٗ ِبٔح إَٔذا ُػ٠َِّيَتا َٟٔو  َس اٟؼُّ

 رصع ےک اور دعب حبص ےک بج ہی دوونں امنزںی اےنپ وتق انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک امنز انجزہ یک ڑپیھ اجےئ دعب

 ںیم ڑپیھ اجںیئ ۔

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

  

 دجسم ںیم امنز انجزہ ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 دجسم ںیم امنز انجزہ ڑپےنھ اک ایبؿ

     537    حسیث 

 َّ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  ََّضا أ٣َََزِت َحسَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ ی اهَّللُ 

٤َِِٟشحٔٔس حٔيَن  إؾ فٔی ا َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ٠َِيَضا ََٔش ًَ ََ أَِ٪ ی٤َُزَّ  ًَائَٔظُة ٣َا أَِْسَ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِيَضا  ًَ أ٧ََِْکَ َذَٟٔک ا٨َّٟاُض  َٓ ُط  َٟ ٣َاَت َٟٔتِسًَُو 

٤َِِٟشحٔسٔ  اَئ إَٔلَّ فٔی ا ـَ ًَلَی ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ا٨َّٟاَض ٣َا َػل

نب ایب واقص اک انجزہ دجسم ںیم ےس وہ رک اؿ ےک رجحہ رپ ےس اجےئ اتہک ںیم داع رکوں رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےن مکح دای ہک دعس 

اؿ ےک ےئل وس ولوگں ےن اس رپ ارتعاض ایک بت اہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک دلجی ولگ وھبؽ  ےئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وملس ےن لیہس نب اضیب رپ امنز ںیہن ڑپیھ رگم دجسم ںیم ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 دجسم ںیم امنز انجزہ ڑپےنھ اک ایبؿ

     538    حسیث 

ًَلَی ٤ًَُ  َِّی  ا٢َ ُػل َٗ َُّط  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٤َِِٟشحٔسٔ َحسَّ أب فٔی ا َِٟدلَّ  َز ب٩ِٔ ا

 علااہلل نب رمع ےن اہک ہک رضحت رمع رپ امنز ڑپیھ آ ی دجسم ںیم

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

  

 امنز انجزہ ےک ااکحؾ



 

 

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 امنز انجزہ ےک ااکحؾ

     539    حسیث 

وَ٪  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوأَبَا صَُزیَِزَة ََا٧ُوا يَُؼ٠ُّ ًَ اَ٪ َو َّٔ ًَ طُ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِ َُّط ب٠ََ ٤َِٟٔسی٨َٔة اٟزَِّجا٢ٔ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔ بٔا َِٟح٨َائٔز ًَلَی ا

ا یَلٔی اِْل٣َٔا٦َ َوا٨َِّٟشاَئ ٤٣َّٔ  ٠ُوَ٪ اٟزَِّجا٢َ ٤٣َّٔ ٌَ َيِح َٓ ِِٟ٘ٔب٠َةَ َوا٨َِّٟشأئ   ا یَلٔی ا

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک امثعؿ نب نافؿ اور علااہلل نب رمع امنز ڑپےتھ ےھت وعروتں اور رمدوں رپ اکی یہ وتق ںیم وت رمدوں وک اامؾ ےک 

 زندکی رےتھک ےھت اور وعروتں وک ہلبق ےک زندکی

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 امنز انجزہ ےک ااکحؾ

     540    حسیث 

ٍَ ٩ِ٣َ َی٠ٔيطٔ  َّي يُِش٤ٔ ٔ ُيَش٥ُِّ٠ َحً َِٟح٨َائٔز ًَلَی ا َّی  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َػل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

ےھت انجزہ یک السؾ ریھپےت ےھت اہیں کت ہک اؿ ےک زندکی وج ولگ  انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج امنز ڑپھ ےتیل

 وہےت ےھت وہ نس ےتیل ےھت ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 امنز انجزہ ےک ااکحؾ

     541    حسیث 

ًَبِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َِٟح٨َاَزةٔ إَٔلَّ َوصَُو كَاصٔزْ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ا ِّی اٟزَُّج١ُ  و٢ُ ََل ُيَؼل ُ٘  َس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت انجزہ یک امنز ریغب ووض ےک وکیئ ہن ڑپےھ ۔

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

  

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اانجلزئ :   ابب



 

 

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

     542    حسیث 

َِّی یَِو٦َ اَِلث٨َِئِن َوز٩َُٔٓ یَ  ٥َ تُُوف ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ َّ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ََلثَأئ َوَػل ٠َِيطٔ ِو٦َ اٟثُّ ًَ ی ا٨َّٟاُض 

َحاَئ أَ  َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔي ٩َُٓ بٔا وَ٪ یُِس ا٢َ آََّخُ َٗ ٔ َو ٨ِٔ٤ِٟبَر ٩َُٓ ٨ًَِٔس ا ا٢َ ٧َاْض یُِس َ٘ َٓ ُض٥ِ أََحْس  َِٓذاّذا ََل َیُؤ٣ُّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ُٙ ی سِّ بُو بَِْکٕ اٟؼِّ

 َ و٢ُ ٣َا ز٩َُٔٓ ٧ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا ََاَ٪ ٨ًَِٔس َس٤ٔ َّ٤٠ََٓ ُط ٓٔيطٔ  َٟ ُحَٔفَ  َٓ َِّی ٓٔيطٔ  َّٟٔذي تُُوف مُّ إَٔلَّ فٔی ٣َکَا٧ٔطٔ ا َٗ ٔييٌّ 

 ١َ ٤ٔيُؽ َوُُشِّ َ٘ ِٟ َِ ا ٥ِ٠َ ی٨ُِزَ َٓ ٤ٔيَؽ  َ٘ ِٟ و٢ُ ََل َت٨ِزًُٔوا ا ُ٘ وا َػِوّتا َي ٌُ ََٓش٤ٔ ٤ٔئؼطٔ  َٗ  ََ ِ َّی اهَّللُ  ُُِش٠ٔطٔ أََرازُوا ٧َز ٠َِيطٔ َػل ًَ ٠َِيطٔ  َوصَُو  ًَ

 ٥َ  َوَس٠َّ

ہ ےک روز اور دنف ےئک  ےئ لگنم ےک روز اور امنز ڑپیھ آپ یلص

 

 ی
ب

 

س
 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وافت یک دو 

 وملس ربنم ےک اہلل ہیلع وملس رپ ولوگں ےن اےلیک اےلیک وکیئ اؿ اک اامؾ ہن  اھ رھپ اہک ضعب ولوگں ےن دنف ےئک اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع

 اپس اور ضعب ےن اہک عیقب ںیم وت آےئ رضحت اوبرکب اور اہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت ںیہن دنف ایک ایگ

 یھت بج وکیئ یبن رگم اس اقمؾ ںیم اہجں اس یک وافت وہیئ رھپ وھکدی آ ی ربق ایس اقمؾ ںیم اہجں آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک وافت یک

 لسغ اک وتق آای وت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک رکہت ااتران اچاہ وس اکی آواز ینس تم ااترو رکےت وک سپ ہن ااترا ایگ رکہت آپ

 یلص اہلل ہیلع وملس اک اور لسغ دےی  ےئ رکہت ےنہپ وہےئ ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

     543    حسیث 

٤َِٟسٔی٨َةٔ َرُجََلٔ٪ أََحُسص٤َُا َی٠َِحُس َواِْلََّخُ ََل َی٠ِ  ا٢َ ََاَ٪ بٔا َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٢ُ ٩ًَِ صَٔظا٦ اُٟوا أَیُُّض٤َا َجاَئ أَوَّ َ٘ َٓ َحُس 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ١َٔ٤ًَ  َّی اهَّللُ  ٠ََحَس َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ َّٟٔذي ی٠ََِحُس  َحاَئ ا َٓ ٠َ٤َُط  ًَ 

 رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک دو آدیم ربق وھکد ےن واےل ےھت اکی اؿ ںیم ےس یلغب انبات  اھ اور دورسا ںیہن انبات  اھ ولوگں ےن اہک وج

 اگ وت ےلہپ ویہ آای وج یلغب انبات  اھ سپ ربق آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک یلغب انبیئ ۔ ےلہپ آےئ اگ ویہ اانپ اکؾ رشوع رکے

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب



 

 

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

     544    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟک ثَىٔي  ُت ب٤َٔوِ  َحسَّ ِٗ و٢ُ ٣َا َػسَّ ُ٘ ٥َ ََا٧َِت َت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َِ َُّط ب٠ََ َّی أ٧َ ٔت ا٨َّٟٔييِّ َػل

ازٔی٩ٔ  ٍَ اِلَْکَ ِٗ ُت َو ٌِ َّي َس٤ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً  اهَّللُ 

 ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک وافت اک نیقی ںیہن اہیں کت ہک ںیم ےن اداؽ امرےن اامؾ امکل وک اچنہپ ہک یب یب اؾ ک ہم یتہک ںیھت

 یک آواز ینس ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

     545    حسیث 

٤َارٕ ٩ًَِ  ِٗ َِٟت َرأَیُِت ثَََلثََة أَ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔيٕس أَ٪َّ  َؼِؼُت  َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ ِل٩َ فٔی حُِحَزتٔی  َ٘ َس

َّی اهَّللُ َِّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا تُُوف َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٔٙ ی سِّ ًَلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ََٟضا أَبُو بَِْکٕ صََذا ُرُِئیَاَي  ا٢َ  َٗ ٥َ َوز٩َُٔٓ فٔی بَِيتَٔضا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤َارٔٔک َوصَُو َخيِرَُصا ِٗ ٌٔيَس ب٩َِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  أََحُس أَ إؾ َوَس َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ ُٙ بٔطٔ أَ٪َّ َس ٔ ٩ِ َیث ٔ َواحٕٔس ٤٣َّٔ َُيِر  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  و َحسَّ

يِ  َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوز٨َُٔٓا بَٔضاًَ ٔلَى ا ٙٔ َوح٤ََُٔل إ ٘ٔي ٌَ ِٟ َِّٓيا بٔا  ١ٕ تُُو

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی ےن اہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ریمے رجحے ںیم نیت اچدن رگ ڑپے 

 وملس یک وافت وہیئ وت رضحت اعہشئ ےک رجحہ ںیم وس ںیم ےن اس وخاب وک اوبرکب دصقی ےس ایبؿ ایک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

دنف وہ ےکچ ےھت اوبرکب ےن اہک ہک اؿ نیت اچدنوں ںیم ےس اکی اچدن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےھت اور ہی ونیتں اچدنوں ںیم  رتہ ںیہ ۔ 

 )اکی ہگج ےہ دمہنی ےک یئک اکی ربتعم ولوگں ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ایب واقص اور دیعس نب زدی یک وافت وہیئ قیقع ںیم

 رقبی( اور اؿ اک انجزہ ااھٹ رک دمہنی ںیم الای ایگ اور واہں دنف وہےئ

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 رمدہ ےک دنف ےک ایبؿ ںیم

     546    حسیث 



 

 

ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ بِ  ٔ أََحبُّ إ يِرٔظ َِ َٔ ٩ََٓ ٍٔ َْلَِ٪ أُِز َِٟب٘ٔي ٩ََٓ بٔا ا٢َ ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ أُِز َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٤ََّا صَُو أََحُس  ٩ٔ ُُعِ ٩ََٓ بٔطٔ إ٧ٔ أَِ٪ أُِز

َََٓل أُحٔبُّ  ا َػأْٟح  ُط َوإ٣َّٔ ٌَ ٩َ ٣َ َٓ ََل أُحٔبُّ أَِ٪ أُِز َٓ ا َها٥ْٟٔ   أَِ٪ ت٨َُِبَع لٔی ًَٔوا٣ُطُ  َرُج٠َئِن إ٣َّٔ

 رعوہ نب زریب ےن اہک ےھجم عیقب ںیم دنف وہان دنسپ ںیہن ےہ ارگ ںیم ںیہک اور دنف وہں وت ااھچ ےہ اس ےئل ہک عیقب ںیم اہجں رپ ںیم دنف

کین صخش دنف وہ اکچ ےہ وت  وہں اگ واہں رپ وکیئ انگاگہر صخش دنف وہ اکچ ےہ وت اس ےک اسھت ےھجم دنف وہان وظنمر ںیہن ےہ اور ای وکیئ

 ںیم ںیہن اچاتہ ہک ریمے ےئل اس یک ڈہایں وھکدی اجںیئ ۔

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

  

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہ اجان اور انھٹیب ربقوں رپ ۔

 اتکب اانجلزئ :   ابب

  ڑھکے وہ اجان اور انھٹیب ربقوں رپ ۔انجزہ وک دھکی رک

     547    حسیث 

 ٔ وز ٌُ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ََّا ٧ُنَٔی  ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ ٠َِيَضا  ًَ  ٍُ ٔ َلح ـِ بُوَر َوَي ُ٘ ِٟ ُس ا بُورٔ َٓٔى ٧َُزي ٤َ٠َِٟٔذاصٔٔب  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب ََاَ٪ یََتَوسَّ ُ٘ ِٟ  ًَلَی ا

  یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہ اجےت ےھت انجزوں ںیم رھپ ےنھٹیب ےگل دعب اس ےک۔رضحت یلع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہ اجان اور انھٹیب ربقوں رپ ۔

     548    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟٝ ًَ  َٗ ٠ًََِيَضا   ٍُ ٔ َلح ـِ بُوَر َوَي ُ٘ ِٟ ُس ا ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب ََاَ٪ یََتَوسَّ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَلَى ٩ِ ٣َأٟٝ أ٧َ  ٔ وز ٌُ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ََّا ٧ُنَٔی  َوإ٧ٔ

بُورٔ َٓٔى ٧َُزى ٤َ٠َِٟٔذاصٔٔب  ُ٘ ِٟ  ا

  اور ٹیل اجےت ےھت اؿ رپ ۔اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت یلع ہیکت اگلےت ےھت ربقوں رپ

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہ اجان اور انھٹیب ربقوں رپ ۔

     549    حسیث 



 

 

 ُ٘ ٕٕ َي َّي یُِؤَذ٧ُوا٩ًَِ أَِٔی أ٣َُا٣ََة ب٩َِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي ٤َا َیِح٠ُٔص آَّٔخُ ا٨َّٟأض َحً َٓ َِٟح٨َائٔزَ  ٨َّا َنِظَضُس ا ُٛ  و٢ُ 

 اوب اامہم ےتہک ےھت مہ انجزوں ںیم اجےت ےھت وت اریخ اک صخش یھب دبوں اذؿ ےک ہن اتھٹیب  اھ۔
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 تیم رپ روےن یک اممتعن
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ٕ أَبُو أ٣ُِّ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َجابٔز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َِٟحارٔٔث َوصَُو َجسُّ  ًَتٔئک ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَتٔيٕک  ٔ ب٩ِٔ  َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ ٩ًَِ َجابٔز طٔ أ٧َ

 ٔ َٗ ًَت َوَجَسُظ  َٓ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ثَابٕٔت  ًَ وزُ  ٌُ ٥َ َجاَئ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥ِ٠َ يٕک أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ََٓؼاَح بٔطٔ  ٠َِيطٔ  ًَ ِس ٠َُُٔب 

ا٢َ ٠ُُٔب٨َِا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل اِستَرَِج َٓ ١َ َجابْٔز  یُحِٔبطُ  ٌَ َح َٓ َٜيَِن  ََٓؼاَح ا٨ِِّٟشَوةُ َوبَ  ٍٔ ٠َِيَک یَا أَبَا اٟزَّبٔي ًَ

ٜٔيَنَّ بَاَٛٔيْة  ََل َتِب َٓ إَٔذا َوَجَب  َٓ ًُِض٩َّ  ٥َ َز ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُِّٜتُض٩َّ  ُِٟوُجوُب  ُيَش اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا ا َٗ

ا٢َ  ِيَت ٔجَضاَزَک َٗ ـَ َٗ ِس  َٗ ٨َِت  ُٛ ََّک  إ٧ٔ َٓ ٨ُِت َْلَِرُجو أَِ٪ َتُٜوَ٪ َطضٔيّسا  ُٛ َِٟت اب٨َُِتُط َواهَّللٔ إِٔ٪  ا َ٘ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ إَٔذا ٣َاَت  َ٘ َٓ  

سُّ  ٌُ ِسرٔ ٧ٔيَّتٔطٔ َو٣َا َت َٗ ًَلَی  ٍَ أَِجَزُظ  َٗ ِس أَِو َٗ ٥َ إٔ٪َّ اهَّلَل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ ِت١ُ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َ٘ ِٟ اُٟوا ا َٗ َضاَزَة  وَ٪ اٟظَّ

 ٔ وُ٪ َطض ٌُ ٤َِِٟل ِت١ٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ا َ٘ ِٟ ْة ٔسَوي ا ٌَ َضَساُئ َسِب ٥َ اٟظُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُٚ َطضٔيْس َوَػاحُٔب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ز َِ ِٟ يْس َوا

٤َِٟبِ  َِٟح٨ِٔب َطضٔيْس َوا ٤َِٟزِأَةُ َذأت ا َِٟضِس٦ٔ َطضٔيْس َوا َّٟٔذي ی٤َُوُت َتِحَت ا ُٚ َطضٔيْس َوا ََِٟحٔ ٍٕ َطضٔيْس  ُلوُ٪ َطضٔيْس َوا  َت٤ُوُت بُٔح٤ِ

اجرب نب کیتع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس علااہلل نب اثتب یک ایعدت وک آےئ وت داھکی اؿ وک امیبری یک دشت ںیم 

ہلل ہیلع وملس ےن اؿ وک اوہنں ےن وجاب ہن دای سپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اان ہلل واان اہیل راوعجؿ اہک اور رفامای مہ وس اکپرا آپ یلص ا

ولغمب وہےئ اہمترے رپ اے اوب ارلعیب! سپ روان رشوع ایک وعروتں ےن الچ رک اور اجرب نب کیتع اؿ وک پچ رکاےن ےگل وس رفامای 

ملس ےن یھبس وعروتں وک روےن دو بج آؿ ڑپے وت اس وتق وکیئ ہن روےئ۔ روےن وایل احصہیب ےن وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع و

بلطم ےہ آؿ ڑپےن اک رفامای بج رم اجےئ۔ اےنت ںیم علااہلل نب اثتب یک یٹیب ےن اہک ےھجم ادیم یھت ہک مت دیہش وہ ےگ ویکہکن مت 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہلل لج الجہل افر دے اگ ومافق اس یک تین ےک۔ مت سک زیچ اسامؿ اہجد اک ایتر رک ےکچ ےھت وت رفامای روس

وک اہشدت یتھجمس وہ وبیل اہلل لج الجہل یک راہ ںیم امرے اجےن وک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وسا اس ےک است دیہش ںیہ 



 

 

اجےئ رسیتے وہ وج ذات ابنجل ےس رم اجےئ وچےھت وج ٹیپ یک اعرہض اکی وہ وج اطوعؿ ےس رم اجےئ دورسے وہ وج ڈوب رک رم 

 ےس رم اجےئ اپوچنںی وہ وج آگ ےس لج رک رم اجےئ ےٹھچ وہ وج دب رک رم اجےئ اسوتاں وہ وعرت وج زیگچ ںیم رم اجےئ ۔
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و٢ُ َوذَُٔکَ  ُ٘ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َت ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ََّضا أَِخبََرِتُط أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ََٟضا أَ٪َّ   

َٟيُ  ٤َِٟيَِّت  ٜٔ إٔ٪َّ ا ٥َِٟ َیِٜٔذِب َوَل َّطُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٣ََا إ٧ٔ َٔفُ اهَّللُ ْٔلَِٔی  ِِ ًَائَٔظُة َي َِٟت  ا َ٘ َٓ َِٟهیِّ  ُب بٔبُکَأئ ا ذَّ ٤ََّا ٣َزَّ ٌَ ٨َّطُ ٧َٔسَي أَِو أَِخَلأَ إ٧ٔ

٠َِيَضا أَص٠ُِ  ًَ ٥َ بَٔيُضوزٔیَّٕة یَِبکٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  بِرٔصَاَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُب فٔی  ذَّ ٌَ َُٟت ََّضا  ٠ًََِيَضا َوإ٧ٔ َٟتَِبُٜوَ٪   ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َضا 

رمعہ نب علاارل نمح ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس رضحت اعہشئ ےس بج اؿ ےک اسےنم ایبؿ ایک ایگ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ںیہ 

نمح وک اوہنں ےن وھجٹ ںیہن وبال نکیل وہ وھبؽ  ےئ ای وچک  ےئ رمدہ وک ذعاب دای اجات ےہ زدنہ ےک روےن ےس دخا ےشخب ااب علاارل

الص اینت ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس زگرے اکی وہیدؿ رپ وج رم آ ی یھت اور ولگ اس رپ رو رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 ۔وملس ےن رفامای ہک ہی ولگ اس رپ رو رےہ ںیہ اور اس رپ ذعاب ربق ںیم وہ راہ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  طُ ا٨َّٟاُر إَٔلَّ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََٓت٤َشَّ َٟسٔ  َو ِٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ثَََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََل ی٤َُوُت ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َٗ َوَس٥ََّ٠ 

َش٥ٔ  َ٘ ِٟ َة ا  َتٔح٠َّ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای یسک املسمؿ ےک نیت ےچب رم اجںیئ رھپ وہ منہج ںیم اجےئ ہی نکمم 

  رگم مسق وپرا رکےن وک ۔ںیہن
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 ًَ َّی اهَّللُ  ٠َٔمِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟٔس ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ اٟشَّ َو ِٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ثَََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََل ی٤َُوُت ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت ا٣َِزأَْة ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا َ٘ َٓ ُط ُج٨َّّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٟ َيِحَتٔشبُُض٥ِ إَٔلَّ ََا٧ُوا  ٥َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِو اث٨َِا َٓ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ  ٪ٔ

 أَِو اث٨َِا٪ٔ 

اوب ارصنل یملس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای سج املسمؿ ےک نیت ڑلےک رم اجںیئ اور وہ ربص رکے وت 

 ایقتم ےک روز وہ ڑلےک اچبںیئ ےگ اس وک منہج ےس اکی وعرت ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ارگ دو رم اجںیئ آپ یلص

 اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہ یھب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ٠ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيَشِت ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّي ی٠ََِقی اهَّلَل َو تٔطٔ َحً ٔ َوَحا٣َّ َٟٔسظ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ُيَؼاُب فٔی َو ا٢َ ٣َا َیزَا٢ُ ا َٗ  ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

ُط َخٔليئَْة  َٟ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہشیمہ املسمؿ وک تبیصم یتچنہپ ےہ اس یک اوالد اور زعسیوں ںیم 

 کت ہک اتلم ےہ اےنپ رپورداگر ےس اور وکیئ انگہ اس اک ںیہن وہات۔اہیں 

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

  

 تبیصم ںیم ربص رکےن یک فلتخم دحںیثی

 اتکب اانجلزئ :   ابب
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٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  سٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن فٔی ٩ًَِ  زِّ ا ٌَ ا٢َ ُٟٔي َٗ  ٥َ

٤ُِٟٔؼيَبُة ِٔی  ٣ََؼائٔبٔض٥ِٔ ا

ں یکلہ وہ اجیت ںیہ ریمی  علاارلنمح نب اقمس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل
 
ی ب

 

ب ی 
مص

ہیلع وملس ےن املسمونں یک امتؾ 

 تبیصم وک اید رکےک ۔
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ا٢َ ٩ِ٣َ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ  ٤َا  ٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ أََػابَِتُط ٣ُٔؼيَبْة 

وَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ أُِجزِنٔی فٔی ٣ُٔؼيَبًٔي ٌُ َِٟيطٔ َرأج ٔ َّا إ َّا ِهَّلِل َوإ٧ٔ ا  أ٣َََز اهَّللُ إ٧ٔ َّ٤٠َ َٓ َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ا َٗ ١َ اهَّللُ َذَٟٔک بٔطٔ  ٌَ َٓ ًِِ٘ٔبىٔي َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا إَٔلَّ  َوأَ

َّی  َٟطُ َػل َبَضا اهَّللُ َرُسو َ٘ ًِ َ أ َٓ ٠ُُِٗت َو٩ِ٣َ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِٔی َس٤َ٠ََة  ٠ُُِٗت َذَٟٔک ث٥َُّ  َِّی أَبُو َس٤َ٠ََة  َتزَوَّ تُُوف َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   َجَضااهَّللُ 

رضحت یب یب اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای سج صخش وک وکیئ تبیصم ےچنہپ رھپ وہ اسیج اس وک دخا 

ےن مکح ایک ےہ اان ہلل واان اہیل راوعجؿ ہہک رک ےہک اے رپورداگر ھجم وک اس تبیصم ںیم افر دے اور اس ےس  رتہ کین دبہل ےھجم انعتی 

ام وت اہلل اعتیل اےنپ لضف ےس اس ےک اسھت ااسی یہ رکے اگ اؾ ک ہم یتہک ںیہ بج ریمے اخودن ےن وافت اپیئ وت ںیم ےن یہی داع امیگن رف

 اکنح ایک رھپ ںیم ےن اےنپ یج ںیم اہک اوب ک ہم ےس وکؿ  رتہ وہاگ وس اہلل اعتیل ےن اس اک دبہل دای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اؿ اک

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ُس بِ  أََتانٔی ٣َُح٤َّ َٓ َِٜت ا٣َِزأَْة لٔی  ا٢َ َص٠َ َٗ َُّط  ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َُّط ََاَ٪ فٔی بَىٔي ٩ًَِ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ زِّیىٔي بَٔضا  ٌَ هٔيُّ ُي ُِٟقَ ٕب ا ٌِ َٛ  ٩ُ

 َ٤َٓ ََٟضا ٣ُحًٔبا  َحّبا َو ٌِ َٟطُ ا٣َِزأَْة َوََاَ٪ بَٔضا ٣ُ ًَابْٔس ٣ُِحَتضْٔس َوََا٧َِت  ًَا٥ْٟٔ  ٘ٔيْط  َٓ ائٔي١َ َرُج١ْ  ٠َِيَضا َوِجّسا إِْٔسَ ًَ َوَجَس  َٓ اَتِت 

٠ًََيِ  َٟقَٔی  ٠ًََِيطٔ أََحْس َطٔسیّسا َو ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ یَِسُخ١ُ  َٓ ٔشطٔ َواِحَتَحَب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ِٔ ًَلَی َن  َٙ َّ٠َُ َّي َخََل فٔی بَِيٕت َو ا َحً ّٔ َوإٔ٪َّ  َضا أََس



 

 

َِٟيَص یُِحزٔیىٔي ٓٔيَضا إَٔلَّ  تٔيطٔ ٓٔيَضا  ِٔ َِٟيطٔ َحاَجّة أَِسَت ٔ َِٟت إٔ٪َّ لٔی إ ا َ٘ َٓ َحائَِتُط  َٓ ِت بٔطٔ  ٌَ ََٓذَصَب ا٨َّٟاُض ا٣َِزأَّة َس٤ٔ َضُتُط  َٓ  ٣َُظا

تَٔيَک  ِٔ ائ١ْٔ إٔ٪َّ َصاص٨َُا ا٣َِزأَّة أََراَزِت أَِ٪ َتِشَت َٗ َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت ٣َا لٔی ٨ِ٣ُٔط بُسٌّ  ا َٗ َٟز٣َِٔت بَابَُط َو َِٟت إِٔ٪ أََرِزُت إَٔلَّ  َو ا َٗ َو

ِٟبَ  ُٚ ا ارٔ َٔ ِس َذَصَب ا٨َّٟاُض َوؤَی ََل ُت َٗ َضَتطُ َو َٓ ٕ ٣َُظا ِٔتٔيَک فٔی أ٣َِز ِّی ٔجئُِتَک أَِسَت ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ  ََٓسَخ٠َِت  ََٟضا  ا٢َ ائَِذ٧ُوا  َ٘ َٓ اَب 

َُّض٥ِ  َِٟبُشُط َوأًُٔيرُُظ َز٣َا٧ّا ث٥َُّ إ٧ٔ ٨َُُِٜٓت أَ ٕ لٔی َح٠ِّيا  زُِت ٩ِ٣ٔ َجاَرة ٌَ ِّی اِسَت ٔن َِٟت إ ا َٗ ا٢َ َو٣َا صَُو  َٗ  ُ أ َٓ ٔلَیَّ ٓٔيطٔ أَ َِٟيض٥ِٔ أَِرَس٠ُوا إ ٔ یطٔ إ َُئزِّ

َِٟيض٥ِٔ  ٔ ٔک إٔیَّاُظ إ ُّٙ َٟٔززِّ ا٢َ َذٟٔٔک أََح َ٘ َٓ ََٜث ٨ًِٔٔسي َز٣َا٧ّا  ِس ٣َ َٗ َُّط  َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ٥ِ َواهَّللٔ  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َِٟت أَِي َٓ ا َ٘ َٓ ًَاُروٛٔيطٔ َز٣َا٧ّا  حٔيَن أَ

ًَاَرَک اهَّللُ ث٥َُّ أَ  ًَلَی ٣َا أَ  ُٕ َتأَِس َٓ ِؤَٟضاَیزَِح٤َُک اهَّللُ أَ َ٘ طُ اهَّللُ َٔ ٌَ َٔ أَََِْصَ ٣َا ََاَ٪ ٓٔيطٔ َوَن َٓ ُّٙ بٔطٔ ٨ِ٣َٔک   َخَذُظ ٨ِ٣َٔک َوصَُو أََح

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک ریمی زوہج رم آ ی وس آےئ دمحم نب بعک رقیظ زعتتی دےنی ھجم وک اور اہک ہک ینب ارسالیئ ںیم اکی 

اکی ویبی یھت سج رپ وہ اہنتی رفہتفی  اھ اور اس وک تہب اچاتہ  اھ اافتؼ ےس وہ وعرت رم آ ی وت  صخش ہیقف اعمل اعدب دہتجم  اھ اور اس یک

اس صخش وک اہنتی رجن وہا اور ڑبا اوسفس وہا اور وہ اکی  رھ ںیم دروازہ دنب رک ےک ھٹیب راہ اور ولوگں ےس الماقت وھچڑ دی وت اس ےک 

 اور اس ےک دروازے رپ اج رک اہک ہک ھجم وک اکی ہلئسم وپانھچ ےہ ںیم ایس ےس وپوھچں یگ اپس وکیئ ہن اجات  اھ اکی وعرت ےن ہی ہصق انس

ریغب اس ےس ےلم وہےئ ہی اکؾ ںیہن وہ  اتک وت اور ےنتج ولگ آےئ ےھت وہ ےلچ  ےئ اور وہ وعرت دروازے رپ یمج ریہ اور اہک ہک ریغب اس 

 رک اس وک االطع دی اور ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ہلئسم وپےنھچ وک مت ےس آیئ ےس ےط ن ے وکیئ العج ںیہن ےہ وس اکی صخش ےن ادنر اج

ےہ اور وہ یتہک ےہ ہک ںیم مت ےس انلم اچیتہ وہں وت بس ولگ ےلچ  ےئ رگم وہ وعرت دروازہ وھچڑ رک ںیہن اجیت بت اس صخش ےن اہک 

ھجت ےس وپےنھچ وک آیئ وہں وہ وبال ایک ہلئسم ےہ اس وعرت  ااھچ اس وک آےن دو سپ آیئ وہ وعرت اس ےک اپس اور اہک ہک ںیم اکی ہلئسم

 ےن اہک ںیم ےن اےنپ اسمہہی ںیم اکی وعرت ےس ھچک زویر امگن رک ایل  اھ وت ںیم ےن اکی دمت کت اس وک انہپ اور ولوگں وک امےنگن رپ یھب

ےن اہک اہں مسق دخا یک واسپ ددیے وعرت دای اب اس وعرت ےن وہ زویر امگن اجیھب ےہ ایک ںیم اےس رھپ واسپ دے دوں اس صخش 

ےن اہک ہک وہ زویر اکی دمت کت ریمے اپس راہ ےہ اس صخش ےن اہک ہک اس ببس ےس اور زایدہ ےھجت واسپ دانی رضوری ےہ ویکہکن 

 وج اہلل لج اکی زامےن کت ےھجت اس ےن امےنگن رپ دای وعرت وبیل اے الفےن دخا ھجت رپ ر م رکے وت ویکں اوسفس رکات ےہ اس زیچ رپ

الجہل ےن ےھجت اعتسمر دی یھت رھپ ھجت ےس ےل یل اہلل لج الجہل زایدہ دقحار ےہ ھجت ےس بج اس صخش ےن وغر ایک وت وعرت یک ابت 

 ےس اہلل اعتیل ےن اس وک عفن دای۔

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

  

 ری ےک ایبؿ ںیمنفک وچ
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 ِٟ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ َضا َت ٌَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ىٔي ٧َبَّاَغ ٩ًَِ  ٌِ َيَة َي ٔٔ ٤ُِِٟدَت ٤ُِدَتهَٔی َوا

بُورٔ  ُ٘ ِٟ  ا

رمعہ نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک تنعل یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس رمد رپ وج نفک رچاےئ اور اس وعرت رپ وج نفک 

 رچاےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِو٥ٔ  ًَ ِْسُ  َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ ََا٧َِت َت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٔ َوصَُو وَیٌّ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ظ َِْٜسٔ َٛ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٣َِيّتا    ا

تیم املسمؿ یک ڈہی وتڑان ااسی ےہ اسیج زدنہ املسمؿ یک ڈہی  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ دصہقی رفامیت ںیھت ہک

 وتڑان۔

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

  

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

 اتکب اانجلزئ :   ابب
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َّی اهَّللُ ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ أَ٪َّ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِت ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرِتطُ أ٧َ ًَ  

ِب١َ أَِ٪ ی٤َُوَت َوصُ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ أَُِفِ لٔی َواِرَح٤ِىٔي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ َِٟيطٔ َي ٔ ِت إ َِ ٔلَی َػِسرَٔصا َوأَِػ َو ٣ُِشت٨َْٔس إ

ًِلَی َ ٙٔ اِْل ىٔي بٔاٟزَّٓٔي ِ٘ ِٟٔح  َوأَ



 

 

رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس وافت ےس ےلہپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہیکت 

ےھت رضحت اعہشئ ےک ےنیس رپ اور رضحت اعہشئ اکؿ اگلےئ وہےئ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک رطػ رفامےت ای اہلل وہےئ  ۓاگل

 ر م رک ھجم رپ اور المدے ھجم وک ڑبے درےج ےک روقیفں ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٟ ا َٗ ََّر  َّي یَُدي ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓيٕ ی٤َُوُت َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ُض٥َّ ٩ًَِ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ُتُط َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ِت 

 ِٓ َز ٌَ َٓ ًِلَى  َ َٙ اِْل َُّط َذاصْٔب اٟزَّٓٔي  ُت أ٧َ

ای رضحت یب یب اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای  اھ وکیئ ربمغیپ ںیہن رمات ےہ اہیں کت ہک اس وک اایتخر د

 روقیفں وک بت ںیم اجات ےہ اہک رضحت اعہشئ ےن ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت ای اہلل ںیم ےن اایتخر ایک دنلب

 ےن اجان ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس اجےن واےل ںیہ داین ےس

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     562    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ًَ ٠َِيطٔ  ٩ًَِ  ًَ َق  ٥ِ إٔذَا ٣َاَت ُُعٔ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَس َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َساةٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َِ ِٟ ُسُظ بٔا ٌَ ِ٘ ٣َ

َِٟح٨َّٔة َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٩ِٔ٤ أَص١ِٔ ا َٓ َِٟح٨َّٔة  ٔشيِّ إِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌَ ِٟ َّي َوا ُسَک َحً ٌَ ِ٘ ُط صََذا ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ِٔ٤ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ يُ َٓ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا َثَک اهَّللُ إ ٌَ  َیِب

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ رم اجات ےہ وت حبص اور اشؾ اس اک اقمؾ 

 واولں ںیم ےس ےہ وت تنج ںیم اور ارگ دوزخ واولں ںیم ےس ےہ وت دوزخ ںیم اور اہک اجات ےہ ہک ہی ناکھان اس وک اتبای اجات ےہ ارگ تنج

 ےہ ریتا بج ےھجت ااھٹےئ اگ اہلل لج الجہل دؿ ایقتم ےک ۔

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

  



 

 

 انجلزئاتکب ا :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     563    حسیث 

 ٔ ا٢َ ١َُُّ اب٩ِٔ آَز٦َ َتأ٠َُُُِط اِْلَِرُق إ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٙ َوٓٔيطٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٧َٔب ٨ِ٣ٔطُ ُخ٠ ًَِحَب اٟذَّ َلَّ 

ُب  َّٛ  یَُز

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای امتؾ دبؿ وک آدیم ےک زنیم اھک اجیت ےہ رگم رزیھ یک ڈہی وک ایس اوبرہریہ ےس رواتی 

 ےس دیپا وہا اور ایس ےس دیپا ایک اجےئ اگ دؿ ایقتم ےک ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     564    حسیث 

ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ ا َب ب٩َِ ٣َأٟٕک ََاَ٪ یَُحسِّ ٌِ َٛ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ ٌِ َٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ  َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

٤ََّا َنَش٤َُة ا ا٢َ إ٧ٔ ُثطُ َٗ ٌَ ٔ یَِو٦َ یَِب ٔلَی َجَشٔسظ طُ اهَّللُ إ ٌَ َّي َیزِٔج َِٟح٨َّةٔ َحً ٔ ا ُٙ فٔی َطَحز ٠َ ٌِ  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ كَيِْر َي

بعک نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ومنم یک روح اکی رپدنہ یک لکش نب رک تنج ےک درتخ 

 الجہل رھپ اس وک ولاٹ دے اگ اس ےک دبؿ یک رطػ سج دؿ اوکس ااھٹےئ اگ ۔ ےس یتکٹل ریتہ ےہ اہیں کت ہک اہلل لج

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     565    حسیث 

ائٔی أَحِ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  َ٘ ٔ ًَِبسٔي ٟ الَی إَٔذا أََحبَّ  ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ائَطُ َوإٔذَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ ٔ بَِبُت ٟ

ائَطُ  َ٘ ٔ صُِت ٟ ائٔی ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ  ََکٔ

 اہلل لج الجہل ےن بج ریما دنبہ ھجم ےس الماقت اچاتہ ےہ وت اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای

 ںیم یھب اس یک الماقت اچاتہ وہں اور بج وہ ھجم ےس رفنت رکات ےہ وت ںیم یھب اس ےس رفنت رکات وہں ۔

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

  



 

 

 زئاتکب اانجل :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     566    حسیث 

مُّ  َٗ ١ِ٤َ َحَش٨َّة  ٌِ ٥ِ َي َٟ ا٢َ َرُج١ْ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُٗوُظ ث٥َُّ أَذُِروا  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََحِّ َٓ ْٔلَص٠ِٔطٔ إَٔذا ٣َاَت 

ِٟبَرِّ  ُط فٔی ا َٔ ِٟ  نِٔؼ بُُط أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا ذِّ ٌَ ًََذابّا ََل يُ ب٨ََُّط  ذِّ ٌَ ُي َٟ ٠ًََِيطٔ  َسَر اهَّللُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  َواهَّللٔ  َٓ َِٟبَِحٔ  ُط فٔی ا َٔ ا ٣َاَت َونِٔؼ َّ٤٠ََٓ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ

َِٟبَِحَ  ٍَ ٣َا ٓٔيطٔ َوأ٣َََز ا َح٤َ َٓ ِٟبَرَّ  أ٣َََز اهَّللُ ا َٓ ٠ُوا ٣َا أ٣َََزص٥ُِ بٔطٔ  ٌَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ُ  َٗ ٠َِت َصَذا  ٌَ َٓ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ٍَ ٣َا ٓٔيطٔ ث٥َُّ  َح٤َ َٓ

َٟطُ  ََفَ  َِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ  َخِظَيتَٔک یَا َربِّ َوأ٧ََِت أَ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک اکی صخش ےن یھبک وکیئ یکین ںیہن یک یھت بج وہ رمےن اگل وت 

وبال ہک دعب رمےن ےک ےھجم الجان اور ریمی راھک ےک دو ےصح رک ےک اکی ہصح یکشخ ںیم ڈاؽ دانی اور اکی ہصح درای ںیم  اےنپ ولوگں ےس

اس ےئل ہک ارگ اہلل اعتیل ےن ےھجم اپ ایل وت ااسی ذعاب رکے اگ ہک اسرے اہجں ںیم واسی ذعاب یسک وک ہن رکے اگ بج وہ رم ایگ وت اس 

ایک اہلل لج الجہل ےن یکشخ وک مکح دای ہک اس یک امتؾ راھک ایھٹک رک دی رھپ درای وک مکح ایک اس ےن یھب ایھٹک  ےک اسھت ولوگں ےن ااسی یہ

رکدی دعب اس ےک اہلل لج الجہل ےن وپاھچ ہک وت ےن ااسی ویکں ایک وہ وبال ریتے وخػ ےس اے رپورداگر اور وت وخب اجاتن ےہ سپ شخب 

 دای اس وک اہلل لج الجہل ےن ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     567    حسیث 

ا٢َ ١َُُّ ٣َِوُٟ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤َا ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٛ ا٧ٔطٔ  َ أَبََواُظ یَُضوَِّزا٧ٔطٔ أَِو ی٨َُْصِّ َٓ  ٔ ة ِْٔٔطَ ِٟ ًَلَی ا َُٟس  ٕ یُو وز

َّٟذٔ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِت ا َٗ ًَاَئ  اَئ َص١ِ تُحٔصُّ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ َجِس ٌَ ا٢َ ت٨َُاَتُخ اِْلٔب١ُٔ ٩ِ٣ٔ بَضٔي٤َٕة َج٤ِ َٗ ي ی٤َُوُت َوصَُو َػِٔيْر 

 ٥ُ٠ًَِ ًَا٠٣ٔٔيَن اهَّللُ أَ  ب٤َٔا ََا٧ُوا 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہ ہچب دیپا وہات ےہ دنی االسؾ رپ رھپ امں ابپ اس ےک اس وک 

ےہ احصہب ےن اہک وہیدی انبےت ںیہ ای رصناین انبےت ںیہ ےسیج اوٹن دیپا وہات ےہ حیحص الستم اجونر ےس الھب اس ںیم وکیئ اٹکنک یھب وہات 

 ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وج ےچب وھچےٹ نپ ںیم رم اجںیئ اؿ اک ایک احؽ وہاگ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہلل وخب اجاتن



 

 

 وج وہ رکےت ںیہ ڑبے وہ رک ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     568    حسیث 

َّي ی٤َُزَّ اٟزَّ  ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََل َت َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيَتىٔي ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل و٢ُ َیا  ُ٘ َي َٓ ٔ اٟزَُّج١ٔ  بِر َ٘ ُج١ُ َٔ

 کَا٧َطُ ٣َ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایقتم ںیہن وہیگ اہیں کت ہک اکی صخش دورسے صخش یک ربق 

 ےک اسےنم ےس لکن رک ےہک اگ اکش ہک ںیم اس یک ہگج ربق ںیم وہات ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     569    حسیث 

 َ٠ًَ ٥َ ٣ُزَّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُّط ََاَ٪ یَُحسِّ َتاَزَة ب٩ِٔ رٔبِعٓٔیٕ أ٧َ َٗ ا٢َ ٣ُِشتَرٔیْح َو ٩ًَِ أَِٔی  َ٘ َٓ ٣ُِشتََراْح ِيطٔ بَٔح٨َاَزةٕ 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َيِشتَرٔیُح ٩ِ٣ٔ نَ  ِبُس ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤ُِِٟشتََراُح ٨ِ٣ٔطُ  ٤ُِِٟشتَرٔیُح َوا اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا ا َٗ ٔلَی َرِح٤َةٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٧َِيا َوأََذاَصا إ َؼٔب اٟسُّ

ِٟبََٔلزُ َوا ٌَٔبازُ َوا ِٟ أجزُ َيِشتَرٔیُح ٨ِ٣ٔطُ ا َٔ ِٟ ِبُس ا ٌَ ِٟ َوابُّ اهَّللٔ َوا َحزُ َواٟسَّ  ٟظَّ

 اوباتقدہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رپ زگرا اکی انجزہ وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رتسمخی ےہ ای رتسماح

اجات ےہ وت داین یک  ہنم، احصہب ےن وپاھچ رتسمحی ےسک ےتہک ںیہ اور رتسماح ہنم، ےسک ےتہک ںیہ رفامای دنبہ ومینم رتسمحی ےہ ینعی بج رم

وفیلکتں اور اذوتیں ےس اجنت اپ رک اہلل اعتیل یک رتمح ںیم راتح اپات ےہ اور دنبہ رتسماح ہنم ےہ بج وہ رم اجات ےہ وت ولوگں وک 

 ویتسبں وک اور در ںوں وک اور اجونروں وک اس ےس راتح وہیت ےہ ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     570    حسیث 



 

 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ا ٣َاَت ًُِث٤َاُ٪ ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ أ٧َ َّ٤َٟ وٕ٪ َو٣ُزَّ  ٥َ  ٌُ ب٩ُِ ٣َِو

٥َِٟ َت٠َبَِّص ٨ِ٣َٔضا ََٔظِيٕئ   بَٔح٨َاَزتٔطٔ َذَصِبَت َو

اوب ارصنل ےن اہک ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج زگرا اؿ رپ انجزہ رضحت امثعؿ نب وعظمؿ اک ےلچ  ےئ مت داین ےس اور 

 ںیہن ایل اس ںیم ےس ھچک ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     571    حسیث 

٠ًََيِ  َّی اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠َبَٔص ثَٔيابَُط ث٥َُّ ٩ًَِ  َٓ ِي٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  طٔ َوَس٠َّ

َٕ فٔی أَِز٧َاُظ ٣َا َطا َٗ َو َٓ  ٍَ َِٟب٘ٔي َّي َجاَئ ا ِتطُ َحً ٌَ ٔ َٓتَب ُط  ٌُ أ٣ََزُِت َجارٔیًَٔي بَزٔیَزَة َتتَِب َٓ َِٟت  ا َٗ َد  َٖ ََّخَ َٕ ث٥َُّ اِنَْصَ ٔ َئ اهَّللُ أَِ٪ َي٘

أَِخبََرِتىٔي  َٓ ِتُط بَزٔیَزةُ  َ٘ َشَب ٍٔ ْٔلَُػ َٓ َِٟب٘ٔي ٔلَی أَص١ِٔ ا ٌِٔثُت إ ِّی َُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ُت ذَٟ َّي أَِػَبَح ث٥َُّ َذََکِ ُط َطِيّئا َحً َٟ ٥ِ٠َ أَذَُِکِ  َِّی َٓ ل

٠َِيض٥ِٔ  ًَ 

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ڑھکے وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اکی رات وک اور ڑپکے ےنہپ رھپ ےلچ آپ 

 یلص اہلل ہیلع وملس وت اہک ںیم ےن اینپ ولڈنی ربریہ ےس ہک ےھچیپ ےھچیپ اجےیئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک وت آ ی وہ اہیں کت ہک آپ یلص

اہلل ہیلع وملس عیقب ےچنہپ اور ڑھکے وہےئ رقبی اس ےک بج دخا وک وظنمر  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک ڑھکا رانہ رھپ ولےٹ آپ یلص 

 وملس وت ربریہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اوؽ ریمے اپس چنہپ آ ی اور ںیم ےن ھچک ذرک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ںیہن ایک اہلل ہیلع

 اہیں کت ہک حبص وہیئ رھپ ںیم ےن ذرک ایک اس اک رضحت ےس وت رفامای ےھجم مکح وہا  اھ عیقب واولں ےک اپس اجےن اک اتہک داع رکوں اؿ ےک

 ےئل ۔

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

  

 اتکب اانجلزئ :   ابب

 انجزوں ےک ااکحؾ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     572    حسیث 

 ُ٣ سِّ َ٘ ٤ََّا صَُو َخيِْر ُت َٓإ٧ٔ  ٥ِ ُٛ ٔ ًُوا بَٔح٨َائٔز ا٢َ أَِْسٔ َٗ ٍٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٔ اب٥ُِٜٔ ٩ًَِ ٧َآ َٗ ٩ًَِ رٔ و٧َُط  ٌُ ـَ َِٟيطٔ أَِو ََشٌّ َت ٔ  و٧َُط إ



 

 

انعف ےس رواتی ےہ ہک اوبرہریہ ےن اہک دلجی رکو انجزہ وک ےئل وہےئ ےنلچ ںیم اس ےئل ہک ارگ وہ ااھچ ےہ وت دلجی اس وک  رتہی یک 

 رطػ ےل اجےت وہ اور ارگ ربا ےہ وت دلجی اےنپ دنکوھں ےس ااترےت وہ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ : ابب

 راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ

     573    حسیث 

ا٢َ ََل َتُؼو٣ُو َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٥َ َذََکَ َر٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ وا ٩ًَِ  ْٔطُ ِٔ ِٟضََٔل٢َ َوََل ُت َّي َتَزِوا ا ا َحً

َٟطُ  ُسُروا  ِٗ َٓا ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ َّي َتزَِوُظ   َحً

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ذرک ایک راضمؿ اک وت رفامای ہن روزہ روھک مت اہیں کت ہک اچدن دوھکی علا اہلل نب رمع ےس رواتی

 راضمؿ اک اور ہن روزے وموقػ رکو اہیں کت ہک اچدن دوھکی وشاؽ اک وس ارگ اچدن پھچ اجےئ ارب ےس سپ نگ ول دؿ راضمؿ ےک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ

     574    حسیث 

َّى اهَّللُ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ ََل  ٩ًَِ  َٓ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

َٟطُ  ُسُروا  ِٗ َٓا ٠َِي٥ُِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ َّي َتَزِوُظ  وا َحً ْٔطُ ِٔ ِٟضََٔل٢َ َوََل ُت َّي َتَزِوا ا  َتُؼو٣ُوا َحً

 روز اک وہات ےہ وت ہن روزہ روھک بج کت اچدن علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن یھبک ہنیہم اسیتن

 ہن دوھکی اور ہن روزہ وموقػ رکو بج کت اچدن ہن دوھکی سپ ارگ ارب وہ وت امشر رک ول۔

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

  



 

 

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک

     575    حسیث 

ا٢َ ََل َتُؼو٣ُ  َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َذََکَ َر٣َ َّى اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟضََٔل٢َ َوََل ٩ًَِ  َّي َتَزِوا ا وا َحً

إِٔ٪  َٓ َّي َتزَِوُظ  وا َحً ْٔطُ ِٔ َة ثَََلثٔيَن ُت ٌٔسَّ ِٟ ٠ٔ٤ُوا ا ِٛ َ أ َٓ ٠ًََِي٥ُِٜ   َّ٥ُُ 

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن راضمؿ اک ذرک رک ےک ہن روزہ روھک بج کت اچدن ہن دھکی ول 

 اور ہن روزے وموقػ رکو بج کت اچدن ہن دھکی ول ارگ ارب وہ وت سیت روزے وپر رکول ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ اک اچدن دےنھکی اک ایبؿ اور راضمؿ ںیم روزہ ااطفر رکےن اک ایبؿ

     576    حسیث 

ِٟضََٔل٢َ ُرئٔیَ  ُط أَ٪َّ ا َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي  َُابَِت  و َحسَّ َّي أ٣ََِسي َو ْٔطِ ًُِث٤َاُ٪ َحً ِٔ ٥ِ٠َ ُي َٓ ٔشٓيٕ  ٌَ اَ٪ َٔ َّٔ ًَ فٔی َز٣َأ٪ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ 

٤ُِص   اٟظَّ

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت امثعؿ نب نافؿ ےک زامےن ںیم اچدن داھکیئ دای رسیتے رہپ وک وت روزہ ہن وتڑا رضحت امثعؿ ےن اہیں کت ہک 

 ایگ ۔ اشؾ وہآ ی اور آاتفب ڈوب

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

  

 رجف ےس ےلہپ روزہ یک تین اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رجف ےس ےلہپ روزہ یک تین اک ایبؿ

     577    حسیث 

و٢ُ ََل يَ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ َّى اهَّللُ ٩ًَِ  َؼَة َزِوظَِی ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ًَائَٔظَة َوَح  ٩ًَِ ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َيا٦َ  ٍَ اٟؼِّ ُؼو٦ُ إَٔلَّ ٩ِ٣َ أَِج٤َ

 َٝ ٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َذٟ



 

 

 اعہشئ علا اہلل نب رمع ےن اہک روزہ یسک صخش اک درتس ںیہن وہات بج کت ہک تین ہن رکے لبق حبص اصدؼ ےک ۔ رضحت اؾ اوملنینم

 اور اؾ اوملنینم س ہص ریض اہلل امہنع ےن یھب ااسی یہ رفامای

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

  

 روزہ دلج ااطفر رکےن اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دلج ااطفر رکےن اک ایبؿ

     578    حسیث 

ٕ ٣َ ٩ًَِ َس  ا٢َ ََل یَزَا٢ُ ا٨َّٟاُض بَٔديِر َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  أًٔسيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس اٟشَّ ٌِ ِْٔٔطَ ِض١ٔ ب٩ِٔ َس ِٟ ًَح٠َُّوا ا  ا 

 کت وہ لہس نب دعس اسدعی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہشیمہ ولگ اےھچ رںیہ ےگ اےنپ دنی ںیم بج

 روزہ دلجی ااطفر رکںی ےگ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دلج ااطفر رکےن اک ایبؿ

     579    حسیث 

َّى اهَّللُ  ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِْٔٔطَ ٩ًَِ َس ِٟ ٠ُوا ا ًَحَّ ٕ ٣َا  ا٢َ ََل َیزَا٢ُ ا٨َّٟاُض بَٔديِر َٗ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہشیمہ ولگ اےھچ رںیہ ےگ بج کت روزہ دلجی وھکںیل ےگ 

 ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دلج ااطفر رکےن اک ایبؿ

     580    حسیث 

زَٔب  ِِ ٤َِٟ اَ٪ ََا٧َا ُيَؼ٠َِّيأ٪ ا َّٔ ًَ أب َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟدلَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔلَى ا٠َِّٟي١ٔ ا ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ٔ حٔيَن َی٨ُِوَزأ٪ إ ِْلَِسَوز

اَ٪  ـَ َٝ فٔی َر٣َ ٔ ََلةٔ َوذَٟ َس اٟؼَّ ٌِ ََ أ٪  ْٔطَ ِٔ ا ث٥َُّ ُي ْٔطَ ِٔ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ 



 

 

دیمح نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اور رضحت امثعؿ نب نافؿ امنز ڑپےتھ ےھت رغمب یک راضمؿ ںیم 

 ےھت ۔ بج ایسیہ وہیت یھت اھچپؿ یک رطػ رھپ دعب امنز ےک روزہ رھکےتل

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

  

 وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

     581    حسیث 

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ًَائَٔظَة  ٍُ یَا٩ًَِ  َِٟبأب َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَلَى ا  ْٕ ٔ ٥َ َوصَُو َواٗ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َة أَ٪َّ َرُجَّل 

٥َ َوأ٧ََا أُِػبُٔح ُج٨ُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َيا٦َ  ِّی أُِػبُٔح ُج٨ُّبا َوأ٧ََا أُرٔیُس اٟؼِّ ٔن أََُِتٔش١ُ َوأَُػو٦ُ إ َٓ َيا٦َ  ّبا َوأ٧ََا أُرٔیُس اٟؼِّ

َٝ َو٣َ  ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِب سَّ َ٘ َٝ ٣َا َت َٟ ِس َََُفَ اهَّللُ  َٗ َِٟشَت ٣ِٔث٨َ٠َا   َٝ َّ ُط اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َّى َٓ َب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـٔ َِ َٓ  َ
ا َتأََّخَّ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أَتَّقٔی اهَّللُ  ٥ِ ِهَّلِل َوأَ ُٛ وَ٪ أَِخَظا ُٛ ِّی َْلَِرُجو أَِ٪ أَ ٔن  َواهَّللٔ إ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش وبال روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے 

یلص اہلل ہیلع وملس حبص وہ اجیت ےہ اور ںیم  یبن وہات وہں روزہ یک تین ےس وت  وہےئ ےھت دروازہ رپ اور ںیم نس ریہ یھت اے روسؽ اہلل

رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم یھب  یبن وہات وہں اور حبص وہ اجیت ےہ روزہ یک تین ےس وت ںیم لسغ رکات وہں اور روزہ 

یلص اہلل ہیلع وملس ایک انہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس مہ ےسیج وھتڑی ںیہ اہلل راتھک وہں وبال وہ صخش ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ 

لج الجہل ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اےلگ اور ےلھچپ انگہ بس شخب دےی وت ےصغ وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رفامای آپ یلص 

 ڈرےن واال اور مت بس ےس زایدہ اج ےن واال رپزیہ اگری یک ابوتں وک اہلل ہیلع وملس ےن ںیم ادیم راتھک وہں ہک مت بس ےس زایدہ دخا ےس

 ںیم وہں اگ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

     582    حسیث 



 

 

ًَائَٔظَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِوَظِی ا٨َّٟٔييِّ َػ و حَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ  ٌٔيٕس  ًَِبٔس َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  َُّض٤َا سَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيِؼبُٔح ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ  َّى اهَّللُ  َتا ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا اَ٪ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ َٗ ـَ ٔ اِحتََٔل٦ٕ فٔی َر٣َ َُيِر  َٕ  ٔج٤َا

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ اور اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ اؿ دوونں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس  یبن رےتہ ےھت امجع ےس ہن 

 ہک االتحؾ ےس اور حبص وہ اجیت یھت راضمؿ ںیم رھپ روزہ رےتھک ےھت ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

     583    حسیث 

ٍَ أَبَا بَِْکٔ بِ  َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ُ٘ ٕ َي َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩َ

و٢ُ  ُ٘ ُط أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٟ َُٓذَٔکَ  ٤َِٟسٔی٨َٔة  ٥َٜٔ َوصَُو أ٣َٔيرُ ا َِٟح ٨ُِت أ٧ََا َوأَِٔی ٨ًَِٔس ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا َِٟيِو٦َ  ُٛ َٝ ا ٔ َِْٓطَ َذٟ ٩ِ٣َ أَِػَبَح ُج٨ُّبا أَ

 ِٗ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ أَ َ٘ ٨ََّٟضُ َٓ َ ٠َِتِشأ َٓ ًَائَٔظَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َِّی ا ٔلَى أُم َتِذَصبَنَّ إ َٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َٝ یَا  ٠َِي ًَ َٝ َش٤ُِت  ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٤َا 

ا٢َ یَا َٗ ٠َِيَضا ث٥َُّ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ًَائَٔظَة  ًَلَى  َّي َزَخ٨َ٠ِا  ُط َحً ٌَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَذصَِبُت ٣َ ًَ ٨َّا ٨ًَِٔس ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ  ََٓذَصَب  ُٛ َّا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ٧ٔ أ٦َُّ ا

َٟيِ  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َِٟيِو٦َ  َٝ ا ٔ َِْٓطَ َذٟ َ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِػَبَح ُج٨ُّبا أ ُ٘ ُط أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٟ َُٓذَٔکَ   ٥َٜٔ َِٟح ًَِبَس ا ا٢َ أَبُو صُزَیَِزَة َیا  َٗ ٤َا  َٛ َص 

ا  َّ٤ًَ َٓ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتزَُُِب  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََل َواهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ ٥َ َيِؼ٨َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَلَى ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أَِطَضُس 

ٔ اِحتََٔل٦ٕ ث٥َُّ  َُيِر  َٕ َّطُ ََاَ٪ يُِؼبُٔح ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ ٔج٤َا ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َّي  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا َحً ا٢َ ث٥َُّ ََّخَ َٗ َِٟيِو٦َ  َٝ ا ٔ َيُؼو٦ُ َذٟ

َّي ٔجئ٨َِ  ِج٨َا َحً َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َِٟت ٣ِٔث١َ ٣َا  ا َ٘ َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ََٟضا  َ َشأ َٓ ًَلَى أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ََٓذََکَ َزَخ٨َ٠ِا   ٥َٜٔ َِٟح ا ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا

 َٓ ََٟتا  ا َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا  ًَ ُط  ٔلَى أَ َٟ ٠َِتِذَصبَنَّ إ َٓ َِٟبأب  ََّضا بٔا إ٧ٔ َٓ ٔي  بَنَّ َزابًَّ َٛ تَرِ َٟ ٕس  َٝ یَا أَبَا ٣َُح٤َّ ٠َِي ًَ َش٤ُِت  ِٗ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ أَ ِٔی صَُزیِزََة َ٘

َّي أَ  طُ َحً ٌَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَرِٛٔبُت ٣َ َٛٔب  َٝ ََفَ ٔ َّطُ َذٟ ٠ُِتِدبَٔر٧ َٓ  ٔٙ ٘ٔي ٌَ ِٟ َُّط بٔأَِرٔؿطٔ بٔا إ٧ٔ ِبُس َٓ ًَ طُ  ٌَ َث ٣َ َتَحسَّ َٓ َتِي٨َا أَبَا صَُزیَِزَة 

٤ََّا أَِخبََر٧ٔيطٔ ٣ُدِ  َٞ إ٧ٔ َُٟط أَبُو صَُزیَِزَة ََل ٥َ٠ًِٔ لٔی بَٔذا ا٢َ  َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ ذَٟ ًَّة ث٥َُّ َذََکَ   بٔرْ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َسا

واؿ نب مکح ےک اپس اور رمواؿ اؿ دونں اوبرکب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک ںیم اور ریمے ابپ علاارلنمح دوونں ےھٹیب رم

اہک  ںیم احمک ےھت دمہنی ےک وت اؿ ےس ذرک ایک ایگ ہک اوبرہریہ ےتہک ںیہ وج صخش  یبن وہ اور حبص وہ اجےئ وت اس اک روزہ ہن وہاگ رمواؿ ےن

اور وپوھچ اؿ ےس ہی ہلئسم وت  ےئ  مسق داتی وہں مت اے علاارلنمح مت اجؤ اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ اور اؾ اوملنینم اؾ ک ہم ےک اپس



 

 

علاارلنمح اور ایگ ںیم اسھت اؿ ےک اہیں کت ہک ےچنہپ مہ اؾ اوملنینم اعہشئ ےک اپس وت السؾ ایک اؿ وک علاارلنمح ےن رھپ اہک اے اؾ 

ور وہ  یبن وہ وت اس اک اوملنینم مہ ےھٹیب ےھت رمواؿ نب مکح ےک اپس اؿ ےس ذرک وہا ہک اوبرہریہ ےتہک ںیہ سج صخش وک حبص وہ اجےئ ا

روزہ ہن وہاگ رفامای رضحت اعہشئ ےن ااسی ںیہن ےہ اسیج اہک اوبرہریہ ےن اے علاارلنمح ایک وت ہنم ریھپات ےہ اس اکؾ ےس وج روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع وملس رکےت ےھت اہک علاارلنمح ےن ںیہن مسق دخا یک رفامای رضحت اعہشئ ےن ںیم وگایہ دیتی وہں روسؽ اہلل

مہ  وملس رپ ہک اؿ وک حبص وہ اجیت یھت اور وہ  یبن وہےت ےھت امجع ےس ہن ہک االتحؾ ےس رھپ روزہ رےتھک اس دؿ اک۔ اہک اوبرکب ےن رھپ ےلک

 اہک اہک اہیں کت ہک ےچنہپ اؾ اوملنینم ک ہم ےک اپس اور وپاھچ مہ ےن اؿ ےس اس ہلئسم وک اوہنں ےن یھب ہی اہک وج رضحت اعہشئ ےن

اوبرکب ےن رھپ ےلک مہ اور آےئ رمواؿ نب مکح ےک اپس اؿ ےس علاارلنمح ےن ایبؿ ایک وقؽ رضحت اعہشئ اور اؾ ک ہم اک وت اہک رمواؿ 

ےہ  ےن مسق داتی وہں ںیم مت وک اے اوب دمحم مت وسار وہ رک اجؤ ریمے اجونر رپ وج دروازہ رپ ےہ اوبرہریہ ےک اپس ویکہکن وہ اینپ زنیم ںیم

قیقع ںیم اور االطع رکو اؿ وک اس ہلئسم ےس وت وسار وہےئ علاارلنمح اور ںیم یھب اؿ ےک اسھت وسار وہا اہیں کت ہک آےئ مہ 

اوبرہریہ ےک اپس وت اکی استع کت ابںیت ںیک اؿ ےس علاارلنمح ےن رھپ ایبؿ ایک اؿ ےس اس ہلئسم وک وت اوبرہریہ ےن اہک ےھجم ملع 

  ہکلب اکی صخش ےن ھجم ےس ایبؿ ایک  اھ ۔ںیہن  اھ اس ہلئسم اک

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش بنج وہ اور حبص وہ اجےئ اےکس روزہ اک ایبؿ

     584    حسیث 

ًَائَٔظَة َوأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِوظَِی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ  ًَ َّى اهَّللُ  ََٟتا إِٔ٪ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ َُّض٤َا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َُٟيِؼبُٔح ٨َّٟٔييِّ َػل

ٔ اِحتََٔل٦ٕ ث٥َُّ َيُؼو٦ُ  َٕ َُيِر  ُج٨ُّبا ٩ِ٣ٔ ٔج٤َا

اہلل ہیلع وملس  یبن وہےت ےھت امجع ےس ہن ہک االتحؾ ےس  اؾ اوملنینم اعہشئ اور اؾ اوملنینم ک ہم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 اور حبص وہ اجیت یھت رھپ روزہ رےتھک ےھت ۔

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

  

 روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 ہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿروزہ دار وک وب



 

 

     585    حسیث 

َٝ َوِجّسا َطسٔیّس  ٔ َوَجَس ٩ِ٣ٔ َذٟ َٓ اَ٪  ـَ ب١ََّ ا٣َِزأََتُط َوصَُو َػائ٥ْٔ فٔی َر٣َ َٗ ًََلأء ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُجَّل  أَِرَس١َ ا٣َِزأََتُط َتِشأ٢َُ ٩ًَِ  َٓ ا 

ًَلَى أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِودٔ  ََٓسَخ٠َِت   َٝ ٔ ٩ًَِ َذٟ ُط  أَِخبََرِتَضا أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ  َٟ َٓ ََٟضا   َٝ ٔ ِت ذَٟ ََٓذََکَ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل

 َٝ ٔ زَاَزُظ ذَٟ َٓ  َٝ ٔ َٓأَِخبََرِت َزِوَجَضا بَٔذٟ ِت  ٌَ َج ١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ ََفَ بِّ َ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُي ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ا َو َِٟش٨َا ٣ِٔث١َ َرُسو٢ٔ   ََشً

٥َ ٣َا َطاَء ث٥َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللُ یُٔح١ُّ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ َّى اهَّللُ  َوَجَسِت  اهَّللٔ َػل َٓ ٔلَى أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ِت ا٣َِزأَتُطُ إ ٌَ َرَج

٠َِيطٔ َو  ًَ َّى اهَّللُ  أَِخبََرِتطُ أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة ٨ًَِٔسَصا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َٟٔضٔذظ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ِس أَِخبَرِ  َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ  َٝ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٓ ِّی أَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل أَِخبَرِتٔيَضا أَن ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َذ َٓ َٓ أَِخبََرِتُط تَُضا  َٓ ٔلَى َزِؤجَضا  َصَبِت إ

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللُ یُٔح١ُّ َٟٔزُسؤٟطٔ  ًَ َّى اهَّللُ  َِٟش٨َا ٣ِٔث١َ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا َو َٝ ََشً ٔ زَاَزُظ َذٟ ٥َ ٣َا َطاَء َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َػل

٠ًََِيطٔ  َّى اهَّللُ  َب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ٔ ٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ بُٔحُسوزٔظ ٥ِ ِهَّلِل َوأَ ُٛ ا َ٘ ِّی َْلَِت ٔن ا٢َ َواهَّللٔ إ َٗ ٥َ َو  َوَس٠َّ

اطع نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وبہس دای اینپ وعرت وک اور وہ روزہ دار  اھ راضمؿ ںیم وس اس وک ڑبا رجن وہا اور اس ےن 

ےھچ اؿ ےس اس ہلئسم وک وت آیئ وہ وعرت اؾ ک ہم ےک اپس اور ایبؿ ایک اؿ ےس، اینپ وعرت وک اجیھب اؾ اوملنینم اؾ ک ہم ےک اپس ہک وپ

اؾ ک ہم ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وبہس ےتیل ںیہ روزے ںیم بت وہ اےنپ اخودن ےک اپس آ ی اور اس وک ربخ دی سپ اور زایدہ 

ہیلع وملس ےک ےس ںیہن ںیہ اہلل اےنپ روسؽ ےک ےئل وج اچاتہ ےہ الحؽ رجن وہا اس ےک اخودن وک اور اہک اس ےن مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

رک داتی ےہ رھپ آیئ اس یک وعرت اؾ ک ہم ےک اپس اور داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یھب وںیہ وموجد ںیہ وس وپاھچ روسؽ اہلل 

 وملس ےس اؾ ک ہم ےن وس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ویکں یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک وہا اس وعرت وک وت ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع

س وک ہن ہہک دای اس ےس ہک ںیم یھب ہی اکؾ رکات وہں اؾ ک ہم ےن اہک ںیم ےن ہہک دای نکیل وہ آ ی اےنپ اخودن ےک اپس اور اس وک ربخ یک وس ا

ےک ےس ںیہن ںیہ الحؽ رکات ےہ اہلل لج ہلج ہل وج اچاتہ ےہ اےنپ روسؽ  اور زایدہ رجن وہا اور وہ وبال ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 ےک ےئل ہصغ وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن مسق دخا یک مت بس ےس زایدہ ڈرات وہں اہلل اعتیل

 ےس اور مت بس ےس زایدہ اچہپاتن وہں اس یک دحوں وک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

     586    حسیث 



 

 

َِٟت إِٔ٪ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َرضَٔي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َف أَِزَوأجطٔ َوصَُو ٩ًَِ  ٌِ ََ  ١ُ بِّ َ٘ ُي َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ل

َِٜت   َػائ٥ْٔ ث٥َُّ َؿحٔ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ یتہک ںیھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وبہس دےتی ےھت اینپ ضعب ویبیبں وک اور وہ رورزہ دار وہےت ےھت 

 رھپ یتسنہ ںیھت ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

     587    حسیث 

َِٟدلَّ  ِي١ٕ ا٣َِزأََة ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ نُ ََٜة اب٨ََِة َزیِسٔ ب٩ِٔ  ٔ ًَات ٌٔيٕس أَ٪َّ  أب ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِٟدلَّ ١ُ َرأَِض ٤ًََُز ب٩ِٔ ا بِّ َ٘ أب ََا٧َِت ُت

ََل ی٨ََِضاصَا َٓ  َوصَُو َػائ٥ْٔ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اعہکت ویبی رضحت رمع یک وبہس دیتی ںیھت رس وک رضحت رمع ےک اور رضحت رمع روزہ دار وہےت ےھت 

 نکیل اؿ وک عنم ںیہن رکےت ےھت ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

     588    حسیث 

 َ٠ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ََّضا ََا٧َِت ٨ًَِٔس  ًَائَٔظَة ب٨َِٔت ك٠ََِحَة أَِخبََرِتُط أ٧َ  ٩ًَِ َٝ ٔ ٠َِيَضا َزِوُجَضا ص٨َُاٟ ًَ ََٓسَخ١َ   ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

ًَائَٔظُة ٣َا َی٨٤َِ  َٟطُ  َِٟت  ا َ٘ َٓ ٙٔ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ی سِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ٠ََضا َوصَُو  بِّ َ٘ ُت َٓ  َٝ ٔ َٝ أَِ٪ َتِس٧َُو ٩ِ٣ٔ أَص٠ِ ٌُ

 َٗ ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ ٥ِ َوتََُلًَٔبَضا  ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٠َُضا َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ   بِّ

 ےس رواتی ےہ ہک وہ اؾ اوملنینم اعہشئ ےک اپس یھٹیب ںیھت اےنت ںیم اؿ ےک اخودن علااہلل نب علاارلنمح نب ایب

 

چة
طل
رکب  اعہشئ نب 

 ول اؿ اک اور  ولیھ اؿ ےس وت دصقی آےئ اور وہ روزہ دار ےھت وت اہک اؿ ےس رضحت اعہشئ ےن مت ویکں ںیہن اجےت اینپ یب یب ےک اپس وبہس

 اہک علااہلل ےن وبہس ولں ںیم اؿ اک اور ںیم روزہ دار وہں رضحت اعہشئ ےن اہک اہں ۔

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

  



 

 

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس ےنیل یک ااجزت اک ایبؿ

     589    حسیث 

ائ٥ٔٔ  ِب٠َٔة ٠ٟٔؼَّ ُ٘ ِٟ َؼأ٪ فٔی ا إؾ ََا٧َا یَُزخِّ َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َوَس

 زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اوبرہریہ اور دعس نب ایب واقص روزہ دار وک ااجزت دےتی ےھت وبہس یک ۔

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

  

 روزہ دار وک وبہس یک اممتعن اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس یک اممتعن اک ایبؿ

     590    حسیث 

 ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َّى اهَّللُ  ِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََا٧َِت إَٔذا َذََکَ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  ٔشطٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٔ ٨َٟٔ ُٝ و٢ُ َوأَی٥ُُِّٜ أ٠َ٣َِ ُ٘ ١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َت بِّ َ٘  ُي

ؿ رکںیت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وبہس ےتیل ےھت روزہ ںیم وت رفامںیت ہک مت ںیم ےس اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اؾ اوملنینم بج ایب

 وکؿ زایدہ اقدر ےہ اےنپ سفن رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ۔

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

  

 ؾاتکب اایصل :   ابب

 روزہ دار وک وبہس یک اممتعن اک ایبؿ

     591    حسیث 

ابِّ  َصَضا ٠ٟٔظَّ ِئذ َوََکٔ أَِرَخَؽ ٓٔيَضا ٠ٟٔظَّ َٓ ائ٥ٔٔ  ِب٠َةٔ ٠ٟٔؼَّ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض ُسئ١َٔ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ  ٩ًَِ 

 وک اور رکموہ راھک وجاؿ ےک ےئل ۔علا اہلل نب ابعس ےس وساؽ وہا روزہ دار وک وبہس انیل اسیک ےہ وت ااجزت دی وبڑےھ 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار وک وبہس یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     592    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  ائ٥ٔٔ  و َحسَّ ٔ ٠ٟٔؼَّ ة ٤َُِٟباََشَ ِب٠َٔة َوا ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٤ًََُز ََاَ٪ ی٨ََِنى 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع عنم رکےت ےھت روزہ دار وک وبہس اور ابمرشت ےس ۔

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

  

 اک ایبؿ رفس ںیم روزہ رےنھک

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

     593    حسیث 

ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٔلَى ٣َََّٜة  َد إ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّخَ َّى اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّ َّي ب٠ََ ََٓؼا٦َ َحً اَ٪  ـَ  فٔی َر٣َ

 ِٓ َٜٔسیَس ث٥َُّ أَ ٠َِيطٔ اِل ًَ َّى اهَّللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اِْلَِحَسٔث ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َٓ َِْٓطَ ا٨َّٟاُض َوََا٧ُوا َیأُِخُذوَ٪ بٔاِْلَِحَسٔث  َ أ َٓ   َوَس٥ََّ٠ َْطَ 

ں کت علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےلک ہکم وک سج اسؽ ہکم  حت وہا راضمؿ ںیم وت روزہ راھک اہی

وسؽ اہلل یلص ہک ےچنہپ اددی وک رھپ ااطفر ایک وت ولوگں ےن یھب ااطفر ایک اور احصہب اک ہی اقدعہ  اھ ہک ےئن اکؾ وک ےتیل ےھت رھپ ایل اس ےئن وک ر

 اہلل ہیلع وملس ےک اکومں ںیم

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

     594    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّى اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّى اهَّللُ  ٔف أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ََ ًَا٦َ ٩ًَِ   ٔ ظ ٥َ أ٣َََز ا٨َّٟاَض فٔی َسََفٔ

 َٗ ِْٔٔطٔ َو ِٟ ِتٔح بٔا َٔ ِٟ َّٟٔذي َحسَّ ا ا٢َ ا َٗ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  ٥ِ َوَػا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٛ ُسوِّ ٌَ ٔ ِوا ٟ وَّ َ٘ ِس َرأَیُِت ا٢َ َت َ٘ َٟ ثَىٔي 

َلٔع  ٌَ ِٟ ًَلَى َرأِٔسطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟاَء  زِٔد َيُؼبُّ ا ٌَ ِٟ ٥َ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َّى اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََِٟحِّ ث٥َُّ ٗٔي١َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أَِو ٩ِ٣ٔ ا

ا ََاَ٪ َرُسو٢ُ ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ِس َػا٣ُوا حٔيَن ُػ٤َِت  َٗ ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٔ ٔ ٥َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ كَائ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  هَّللٔ َػل

َس  َ٘ ًَا َٔ َٜٔسیٔس َز َِْٓطَ ا٨َّٟاُض بٔاِل َ أ َٓ َب  ََْٓشٔ  ٕح 



 

 

ای ضعب احصہب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مکح ایک ولوگں وک رفس ںیم سج اسؽ ہکم  حت وہا ےہ روزہ ہن رےنھک اک رفام

 وملس ےن اہک اوبرکب نب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اتہک مت وقی روہ دنمش ےک اقمم ہ ںیم اور روزہ راھک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

علاارلنمح ےن ھجم ےس ایبؿ ایک اس احصیب ےن سج ےن دحثی ایبؿ یک ھجم ےس ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک رعج 

 اہلل ہیلع وملس ںیم ہک اپین ڈاال اجات  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک رس رپ ایپس یک وہج ےس ای رگیم یک وہج ےس رھپ اہک ایگ روسؽ اہلل یلص

ےس ہک ضعب ولوگں ےن یھب روزہ راھک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک روزہ رےنھک ےک ببس ےس وت بج ےچنہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وملس اددی ںیم اکی ایپہل اپین اک اگنم ای اور اپین ایپ بت ولوگں ےن یھب روزہ وھکؽ ڈاال ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

     595    حسیث 

 ٥ِ٠َ َٓ اَ٪  ـَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َر٣َ َّى اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٧َا ٣َ ا٢َ َساََفِ َٗ َُّط  ٕٝ أ٧َ ٔ ٌِٔب اٟؼَّ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ْٔطٔ َوََل َي ِٔ ٤ُِٟ ًَلَى ا ائ٥ُٔ 

ائ٥ٔٔ  ًَلَى اٟؼَّ ْٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ  ا

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک مہ ےن رفس ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت راضمؿ ںیم وت ہن بیع ایک روزہ دار ےن روزہ 

 وھکےنل واےل رپ اور ہن ےب روزہ دار ےن روزہ دار رپ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

     596    حسیث 

 َ٠ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٤ِزٕو اِْلَِس٠َٔمَّ  ًَ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َح٤ِزََة ب٩َِ  َوَة  ِّی َرُج١ْ  ِيطٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٔن َوَس٥ََّ٠ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ

ُؼ٥ِ َوإِٔ٪ ٔط  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ ٔطئَِت  َّى اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََفٔ  أَُػو٦ُ فٔی اٟشَّ َٓ ِْٓٔطِ أَُػو٦ُ أَ َ أ َٓ  ئَِت 

ہلل ہیلع وملس ےس ںیم روزہ راھک رکات وہں وت ایک روزہ روھک رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک زمحہ نب رمعو ایملس ےن اہک روسؽ اہلل یلص ا

 رفس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریتا یج اچےہ وت روزہ رھک اچےہ ہن رھک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب



 

 

 ہ رےنھک اک ایبؿرفس ںیم روز

     597    حسیث 

ََفٔ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َيُؼو٦ُ فٔی اٟشَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع روزہ ںیہن رےتھک ےھت رفس ںیم۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 رفس ںیم روزہ رےنھک اک ایبؿ

     598    حسیث 

ْٔطُ  ِٔ َوةُ َونُ َيُؼو٦ُ ُُعِ َٓ طُ  ٌَ اَ٪ َونَُشأَفُ ٣َ ـَ َُّط ََاَ٪ يَُشأَفُ فٔی َر٣َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َيا٦ ََل َیأ٣ُِز٧َُا بٔاٟؼِّ َٓ   ٧َِح٩ُ 

تی ےہ ہک رعوہ نب زربی رفس رکےت ےھت راضمؿ ںیم اور مہ رفس رکےت ےھت اسھت اؿ ےک وت روزہ رےتھک ےھت اشہؾ نب رعوہ ےس روا

 اور مہ ہن رےتھک ےھت وس مہ وک مکح ںیہن رکےت ےھت روزہ رےنھک اک ۔

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

  

 ؿ ںیم رفس ےس آےئ ای رفس وک اجےئ اس اک ایبؿوج صخش راضم

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم رفس ےس آےئ ای رفس وک اجےئ اس اک ایبؿ

     599    حسیث 

َُّط زَ  ٥َٔ٠ أ٧َ ٌَ َٓ اَ٪  ـَ أب ََاَ٪ إَٔذا ََاَ٪ فٔی َسََفٕ فٔی َر٣َ َِٟدلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َُّط ب٠ََ ٢ٔ یَِو٣ٔطٔ َزَخ١َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٤َِٟٔسی٨ََة ٩ِ٣ٔ أَوَّ اخ١ْٔ ا

 َوصَُو َػائ٥ْٔ 

اامؾ امکل ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب بج راضمؿ ںیم رفس ںیم وہےت رھپ اؿ وک ولعمؾ وہات ہک آج ےک روز رہش ںیم 

 دالخ وہں ےگ دورہپ ےس اوؽ وت روزہ رھک رک دالخ وہےت

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

  

 وج صخش راضمؿ اک روزہ دصقا وتڑ ڈاےل اس ےک افکرہ اک ایبؿ



 

 

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش راضمؿ اک روزہ دصقا وتڑ ڈاےل اس ےک افکرہ اک ایبؿ

     600    حسیث 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي یَِحٌَي  اَ٪  َحسَّ ـَ َِْٓطَ فٔی َر٣َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ح٤َُِئس ب٩ِٔ 

 ٔٙ ِت ٌٔ َٔ َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یََُٜفِّ ًَ َّى اهَّللُ  أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ٔس  َٓ ا٦ ٌَ ِ ئِن أَِو إٔك ٌَ ٔ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتأَ َبٕة أَِو ٔػَيا٦ َٗ ٜٔي٨ّا َر يَن ٣ِٔش تِّ

 ِٚ ََٓتَؼسَّ ا٢َ ُخِذ صََذا  َ٘ َٓ  ٕ ٚٔ َت٤ِز َز ٌَ ٔ  َ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ ا٢َ ََل أَٔجُس  َ٘ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا أَٔجُس َٓ َ٘ َٓ بٔطٔ 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّى اهَّللُ  َٝ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔح ـَ َٓ ا٢َ ٠َُِطُ أَِحَوَد ٣ٔىِّي  َٗ َّي بََسِت أ٧ََِيابُُط ث٥َُّ  ٥َ َحً َّ٠ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن روزہ وتڑ ڈاال راضمؿ ںیم وت مکح ایک اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی ربدہ آزاد 

ھجم ےس ہی وکیئ اکؾ ںیہن وہ  اتک اےنت ںیم اکی وٹرکا رکےن اک ای دو ہنیہم روزے رےنھک اک ای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکےن اک وس اس ےن اہک 

ؽ وجھکر اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آای وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وک دای اور اہک ہک اس وک دصہق رک دے وہ صخش وبال ای روس

ی ا ں لھک اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ھجم ےس زایدہ وکیئ اتحمج ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےسنہ
چ ل
ک

 اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک 

 ںیئگ رھپ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وت یہ اھک ےل اس وک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 اس ےک افکرہ اک ایبؿوج صخش راضمؿ اک روزہ دصقا وتڑ ڈاےل 

     601    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِْضٔ  ًَ َّى اهَّللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أِیٌّ إ ا٢َ َجاَء أَُِعَ َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٩ًَِ َس ُ٘ َزُظ َوَي ٌِ ُٕ َط ٔ ُظ َوی٨َِت ُب ٧ََِحَ

 َّ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُس  ٌَ َٝ اِْلََِ ُط َص٠َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ا٢َ أََػِبُت أَصِلٔی َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ فٔی َر٣َ َ٘ َٓ  َٞ ٥َ َو٣َا َذا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ى اهَّللُ 

 ٍُ ا٢َ ص١َِ َتِشَتٔلي َ٘ َٓ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ َبّة  َٗ َٙ َر ٔ ت ٌِ ٍُ أَِ٪ ُت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ َتِشَتٔلي ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ ََل  أَِ٪ تُِضٔسَي بََس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٧َّة 

ِٚ بٔطٔ  ََٓتَؼسَّ ا٢َ ُخِذ َصَذا  َ٘ َٓ  ٕ ٚٔ َت٤ِز َز ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔ ًَ َّى اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ اِج٠ِٔص  َٓ ا٢َ  ا٢َ ٣َا أََحْس أَِحَوَد ٣ٔىِّي َٗ َ٘ َٓ  

ا٢َ ٠َُِطُ َوُػ٥ِ َیِو٣ّا ٣َکَاَ٪ ٣َا أََػِبَت  َ٘ َٓ 

اکی ارعایب آای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اانپ ہنیس وکاتٹ وہا اور ابؽ وناتچ وہا اور اتہک  اھ دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک 

 الہک وہا وہ صخش وج دور ےہ ویکینں ےس وت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک وہا وبال ںیم ےن تبحص یک اینپ یب یب ےس راضمؿ



 

 

ہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وت اکی ربدہ آزاد رک  اتک ےہ وبال ںیہن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی ےک روزہ ںیم وت رفامای روسؽ ا

اوٹن ای اگےئ دہی رک  اتک ےہ وبال ںیہن اےنت ںیم اکی وٹرکا وجھکر اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

ال ھجم ےس زایدہ وکیئ اتحمج ںیہن ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رفامای اس وک ےل اور دصہق رک وہ وب

 اھکےل اس وک اور اکی روزہ رھک ےل اس دؿ ےک دبےل ںیم سج دؿ وت ےن ہی اکؾ ایک ےہ ۔

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

  

 روزہ دار ےک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار ےک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     602    حسیث 

َٓکَاَ٪ إَٔذا َػا٦َ  ُس  ٌِ ََ  َٝ ٔ َٞ َذٟ ا٢َ ث٥َُّ َتَز َٗ َّطُ ََاَ٪ َیِحَتح٥ُٔ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َّ ْٔطَ ٥َِٟ َیِحَتح٥ِٔ َحً ِٔ  ي ُي

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک وہ ےنھچپ اگلےت ےھت روزے ںیم رھپ اس وک وھچڑ دای رھپ بج روزہ دار وہےت ےنھچپ ہن وگلاےت اہیں کت 

 ہک روزہ ااطفر رک ےت ۔

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

  

 ب اایصلؾاتک :   ابب

 روزہ دار ےک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     603    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََا٧َا یَِحَتح٤َٔأ٪ َوص٤َُا َػائ٤َٔا٪ٔ  ًَ إؾ َو َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس

 روزے ںیم انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ایب واقص اور علااہلل نب رمع ےنھچپ وگلاےت ےھت

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ دار ےک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     604    حسیث 

َُّط ََاَ٪ یَِحَتح٥ُٔ َوصَُو َػائ٥ْٔ ث٥َُّ ََل  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  مُّ إَٔلَّ َوصَُو َػائ٥ْٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٗ ا٢َ َو٣َا َرأَیُِتُط اِحَتَح٥َ  َٗ ْٔطُ  ِٔ   ُي



 

 

رعوہ نب زریب ےنھچپ اگلےت ےھت روزے ںیم رھپ ااطفر ںیہن رک ےت ےھت اہک اشہؾ ےن ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی رعوہ وک ےنھچپ اگلےت وہےئ 

 رگم وہ روزہ ےس وہےت ےھت ۔

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

  

 اعوشرہ ےک روزہ اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 اعوشرہ ےک روزہ اک ایبؿ

     605    حسیث 

ًَاُطوَراَء یَِو٣ّا َت  َِٟت ََاَ٪ َیِو٦ُ  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔة َوََاَ٪ ٩ًَِ  َِٟحاص٠ٔٔيَّ یِْع فٔی ا ُؼو٣ُُط ُْقَ

َّى اهَّللُ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ  ٥َ َيُؼو٣ُُط فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٤َِٟٔسی٨ََة َػا٣َُط َوأ٣ََزَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

ا ـَ َق َر٣َ ا َُفٔ َّ٤٠َ َٓ طُ َٔٔؼَيا٣ٔطٔ  َٛ ٩ِ٤َ َطاَء َػا٣َُط َو٩ِ٣َ َطاَء َتَز َٓ ًَاُطوَراَء  َٞ یَِو٦ُ  ٔ َة َوتُز ـَ ي ََِٟفٔ  ُ٪ ََاَ٪ صَُو ا

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ اوہنں ےن اہک اعوشرہ ےک دؿ ولگ روزہ رےتھک ےھت اجتیلہ ںیم اور رضحت روسؽ اہلل 

 اجتیلہ ںیم رھپ بج آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دمہنی ںیم وت روزہ راھک یلص اہلل ہیلع وملس یھب اس دؿ روزہ رےتھک ےھت زامہن

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس دؿ اور ولوگں وک یھب مکح ایک اس دؿ روزہ رےنھک اک رھپ بج رفض وہا راضمؿ وت راضمؿ یہ ےک 

 دؿ روزہ رےھک اور سج اک یج اچےہ ہن رےھک ۔روزے رفض رہ  ےئ اور اعوشرہ اک روزہ وھچڑ دای ایگ وس سج اک یج اچےہ اس 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 اعوشرہ ےک روزہ اک ایبؿ

     606    حسیث 

 ُ٣ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  و٢ُ یَا ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَى ا ًَا٦َ َحخَّ َوصَُو  ًَاُطوَراَء  َياَ٪ یَِو٦َ  ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَِٔی ُس ٌَ

 ٔ َِٟيِو٦ و٢ُ َٟٔضَذا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ُٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَی٩َِ ٤َ٠ًَُاُُئ ٥ِ  أَص١َِ ا َٟ ًَاُطوَراَء َو یَُِٜتِب  َصَذا یَِو٦ُ 

ْٔطِ  ِٔ ٠ُِي َٓ ٠َِيُؼ٥ِ َو٩ِ٣َ َطاَء  َٓ ٩ِ٤َ َطاَء  َٓ ٠َِي٥ُِٜ ٔػَيا٣ُُط َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ  ًَ 

دیمح نب علاارلنمح نب وعػ ےس رواتی ےہ اوہنں ےن انس اعموہی نب ایب ایفسؿ ےس ےتہک ےھت سج اسؽ اوہنں ےن جح ایک اور وہ ربنم 



 

 

انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت اس دؿ وک ہی دؿ اعوشرہ اک ےہ  رپ ےھت اے الہ دمہنی اہکں ںیہ املعء اہمترے

 اس دؿ روزہ اہمترے اورپ رفض ںیہن ےہ اور ںیم روزہ دار وہں وس سج اک یج اچےہ روزہ رےھک اور سج اک یج اچےہ ہن رےھک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 اعوشرہ ےک روزہ اک ایبؿ

     607    حسیث 

ًَاُطوَر  ٕ أَ٪َّ َُّسا َیِو٦ُ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ٔلَى ا أب أَِرَس١َ إ َِٟدلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َٝ أَِ٪ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُؼ٥ِ َوأ٣ُِزِ أَص٠َِ َٓ اَء 

 َيُؼو٣ُوا

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن الہک اجیھب احرث نب اشہؾ وک ہک لک اعوشرے اک روزہ ےہ وت روزہ رھک اور مکح رک اےنپ  رھ 

 واولں وک وہ روزہ رںیھک۔

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

  

ی ےک دؿ روزہ رےنھک اک اور دسا روزہ رےنھک اک ایبؿدیعارطفل اور دیعاال

ح

 

ض

 

 اتکب اایصلؾ :   ابب

ی ےک دؿ روزہ رےنھک اک اور دسا روزہ رےنھک اک ایبؿ

ح

 

ض

 دیعارطفل اور دیعاال

     608    حسیث 

٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ  ٥َ ٧ََنى  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ِْٔٔطٔ َوَیِو٦ٔ اِْلَِؿَهى٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٟ  یَِو٣َئِن یَِو٦ٔ ا

ی 

ح

 

ض

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دو دؿ روزے رےنھک ےس اکی ویؾ ارطفل دورسے ویؾ اال

 ںیم ۔

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

  

 ہہت ےک روزں یک اممتعن اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 ہہت ےک روزں یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     609    حسیث 

اُٟوا یَا َر  َ٘ َٓ ِٟؤَػا٢ٔ  ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََنى  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َٝ تَُوأػ ٩ًَِ  َّ إ٧ٔ َٓ ِّی ُسو٢َ اهَّللٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ١ُ

٥ُ َوأُِسَقى ٌَ ِ ِّی أُك ٔن َضِيَئت٥ُِٜٔ إ َٛ  َِٟشُت 

علا اہلل نب رمع ےس وراتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک ہہت ےک روزے رےنھک ےس ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص 

 ںیہن وہں ںیم الھکای اجات وہں الپای اجات وہں ۔ اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس رےتھک ںیہ رفامای ںیم اہمتری رطح

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 ہہت ےک روزں یک اممتعن اک ایبؿ

     610    حسیث 

َّى اهَّللُ َٝ تَُوأػ١ُ یَا َرُسو٢َ اهَّلل٩ًَِٔ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّ إ٧ٔ َٓ اُٟوا  َٗ ِٟؤَػا٢َ  ٥ِ َوا ُٛ ِٟؤَػا٢َ إٔیَّا ٥ِ َوا ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠    

ِّی َوَيِش٘ٔيىٔي ٤ٌُٔىٔي َرِ ِّی أَبٔيُت یُِل ٔن َضِيَئت٥ُِٜٔ إ َٛ َِٟشُت  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ 

وملس ےن رفامای وچب مت ہہت ےک روزے رےنھک ےس ولوگں ےن اہک آپ رےتھک ںیہ ای  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس، رفامای ںیم اہمتری رطح ںیہن وہں ےھجم رات وک ریما رب الھک داتی ےہ اور الپ داتی ےہ ۔

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

  

 روزہ ذنز اک ایبؿ اور تیم یک رطػ ےس روزہ رےنھک اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ ذنز اک ایبؿ اور تیم یک رطػ ےس روزہ رےنھک اک ایبؿ

     611    حسیث 

ُط أَِ٪  َٟ ٕ َص١ِ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٧ََذَر ٔػَيا٦َ َطِضز َُّط ُسئ١َٔ  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِب١َ أَِ٪  ٩ًَِ َس َٗ ِ بٔا٨َِّٟذرٔ  ٌٔيْس َٟٔيِبَسأ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ََ یََتَلوَّ

 ََ  َیَتَلوَّ

دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےن ذنر یک اکی ہنیہم روزے رےنھک یک اب اس وک لفن روزہ رانھک درتس ےہ وجاب دای 

 ہک ےلہپ ذنر ےک روزے رھک ےل رھپ لفن رےھک ۔

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



 

 

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزہ ذنز اک ایبؿ اور تیم یک رطػ ےس روزہ رےنھک اک ایبؿ

     612    حسیث 

 ٩ًَِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيِشأ٢َُ ص١َِ َيُؼو٦ُ أََحْس  طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ و٢ُ ََل َيُؼو٦ُ أََحْس ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ َي َٓ ٩ًَِ أََحٕس  ِّی أََحْس  أََحٕس أَِو يَُؼل

٩ًَِ أََحسٕ  ِّی أََحْس   ٩ًَِ أََحٕس َوََل ُيَؼل

اامؾ امکل وک اچنہپےہ علااہلل نب رمع ےس وپےتھچ ایک وکیئ روزہ رےھک یسک یک رطػ ےس ای امنز ڑپےھ یسک یک رطػ ےس وبےل ہن وکیئ روزہ 

  اور ہن وکیئ امنز ڑپےھ یسک یک رطػ ےس ۔رےھک یسک یک رطػ ےس

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

  

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     613    حسیث 

ِس أ٣ََِسي َو ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَ  َٗ َُّط  اَ٪ فٔی یَِو٦ٕ ذٔي َُِي٥ٕ َوَرأَى أ٧َ ـَ َِْٓطَ َذاَت َیِو٦ٕ فٔی َر٣َ أب أَ َِٟدلَّ ٤ُِص ِس٥َ٠َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َُابَِت اٟظَّ

ِس ا َٗ َِٟدِلُب َئشيْر َو ا٢َ ٤ًَُزُ ا َ٘ َٓ ٤ُِص  ِت اٟظَّ ٌَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ك٠ََ ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ َحاَءُظ َرُج١ْ   ِجَتَضِس٧َآَ

اخدل نب املس ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن اکی روزہ ااطفر ایک راضمؿ ںیم اور اس دؿ ارب  اھ اؿ وک ہی ولعمؾ وہا ہک اشؾ وہآ ی 

اور آاتفب ڈوب ایگ سپ اکی صخش آای اور وبال ای اریم اوملنینم آاتفب لکن آای رضحت رمع ےن رفامای اس اک دتارک لہس ےہ مہ ےن 

 نظ رپ لمع ایک  اھ ۔اےنپ 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     614    حسیث 

اَء  ـَ َٗ و٢ُ َيُؼو٦ُ  ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُظ ٩ِ٣ٔ ٣ََزٕق أَِو فٔی َسََفٕ  ٩ًَِ ٧َآ َِْٓطَ ا ٩ِ٣َ أَ ٌّ اَ٪ ٣ُتََتأَ ـَ  َر٣َ



 

 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت سج صخش ےک راضمؿ ےک روزے اضق وہں امیبری ےس ای رفس ےس وت اؿ یک اضق اگلاتر 

 رےھک۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     615    حسیث 

ا٢َ أََحُسص٤َُا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ أء َر٣َ ـَ َٗ ا فٔی  َٔ ًَبَّإض َوأَبَا صَُزیَِزَة اِخَت٠َ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ا٢َ اِْلََّخُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  َٗ ُٚ بَِي٨َطُ َو ََل  ُيََفِّ

ُٚ بَِي٨َطُ  ا٢َ ُيََفِّ َٗ ُٚ بَِي٨َُط ََل أَِزرٔي أَیَُّض٤َا   ُيََفِّ

یک اضق ںیم اکی ےن اہک ہک راضمؿ ےک روزوں  انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس اور اوبرہریہ ےن االتخػ ایک راضمؿ

 ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک سک ےن اؿ دوونں ںیم یک اضق ےپ درےپ رےنھک رضوری ںیہن دورسے ےن اہک ےپ درےپ رانھک رضوری ےہ نکیل

 ےس ےپ درےپ رےنھک وک اہک اور سک ےن ہی اہک ہک ےپ درےپ رانھک رضوری ںیہن ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     616    حسیث 

 ِٟ ُط ا ًَ اُء َو٩ِ٣َ ذََر ـَ َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ اَء َوصَُو َػائ٥ْٔ  َ٘ و٢ُ ٩ِ٣َ اِسَت ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ اءُ ٩ًَِ  ـَ َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ٠َِيَص  َٓ  َقِیُء 

سج وک وخد ےق آاجےئ وت اس رپ اضق ںیہن علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش دصقا ےق رکے روزے ںیم وت اس رپ اضق وابج ےہ اور 

 ےہ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     617    حسیث 

ٌٔيَس ب٩َِ  ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ اُء  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ـَ َٗ  َٚ ٔلَیَّ أَِ٪ ََل ُيََفَّ ٌٔيْس أََحبُّ إ ا٢َ َس َ٘ َٓ اَ٪  ـَ أء َر٣َ ـَ َٗ  ٩ًَِ ٔب يُِشأ٢َُ  ٤َُِٟشيَّ ا

اَ٪ َوأَِ٪ یَُواَتزَ  ـَ  َر٣َ



 

 

ییحی نب دیعس ےن انس دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ایگ اؿ ےس راضمؿ یک اضق ےک ابرے ںیم وت اہک دیعس ےن ریمے زندکی ہی ابت ایھچ 

 ؿ یک اضق ےپ درےپ رےھک ۔ےہ ہک راضم

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 راضمؿ یک اضق اور افکرہ ےک ایبؿ ںیم

     618    حسیث 

٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط أَِخبََرُظ  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ِيٕص ا َٗ ٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ أَیَّا٦ٔ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ُط  َٟ َ َشأ َٓ ََٓحاَءُظ إِٔنَشاْ٪  ِٟبَِئت  ُٖ بٔا ٍَ ٣َُحاصٕٔس َوصَُو یَُلو ٣َ

ا٢َ ٣َُحاصْٔس ََل  َٗ َضا إِٔ٪ َطاَء  ٌُ َل ِ٘ ٥ِ َي ٌَ َُٟط َن ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُِيْس  َٗ َضا  ٌُ َل ِ٘ إت أ٦َِ َي ٌَ اَرةٔ أ٣َُتََتأَ َّٔ َٜ اَء اِل ََّضا فٔی ْٔقَ إ٧ٔ َٓ َضا  ٌُ َل ِ٘ ةٔ أَُِیِّ  َي

إت  ٌَ ٕب ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ ٣ُتََتأَ ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

دیمح نب سیق یکم ےس رواتی ےہ ہک ںیم اسھت  اھ اجمدہ ےک اور وطاػ رک رےہ ےھت اخہن ہبعک اک اےنت ںیم اکی آدیم آای اور وپاھچ ہک 

 ےہ ارگ اچےہ اجمدہ ےن اہک ںیہن ویکہکن ایب مسق ےک افکرے ےک روزے ےپ درےپ ںیہ ای دجا دجا دیمح ےن اہک اہں دجا دجا یھب رھک  اتک

 اایؾ اتتماعبت ینعی روزے نیت دؿ ےک ےپ درےپ ۔

 

ة

 

لی

 

 نب بعک یک رقات ںیم ےہ ت

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

  

 لفن روزے یک اضق اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 یک اضق اک ایبؿ لفن روزے

     619    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِػَبَحَتا َػائ٤ََٔتئِن  ًَ َّى اهَّللُ  َؼَة َزِوظَِی ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ًَائَٔظَة َوَح َُٟض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  أُصِٔسَي  َٓ ًََتئِن  ٣َُتَلوِّ

٠َِيض٤َٔا َرُسو٢ُ  ًَ ََٓسَخ١َ  ٠َِيطٔ  ًَ َتا  َِْٓطَ َ أ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ِٟکَََل٦ٔ ك َؼُة َوبََسَرِتىٔي بٔا ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

أُصِٔسَي  َٓ ًََتئِن  ًَائَٔظُة َػائ٤ََٔتئِن ٣َُتَلوِّ ِّی أَِػَبِحُت أ٧ََا َو ٔن َِْٓطِ َوََا٧َِت ب٨َِٔت أَبٔيَضا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َ أ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َِٟي٨َا ك ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ  ٧َا 

َيا ٣َکَا٧َطُ َیِو٣ّا آََّخَ  ـٔ ِٗ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ اور اؾ اوملنینم س ہص حبص اںیھٹ لفن روزہ رھک رک رھپ اھکےن اک ہصح آای وت 



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رشتفی الےئ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک س ہص ےن اہک رشوع رک دای ےھجم اوہنں ےن روزہ وھکؽ ڈاال اےنت ںیم

س ہصح وبےنل ہن دای آرخ اےنپ ابپ یک یٹیب ںیھت ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اور اعہشئ حبص وک اںیھٹ لفن روزہ رھک رک وت امہرے اپ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس ےک وعض ںیم اکی روزہ اضق اک روھک ۔آای اھکےن اک مہ ےن روزہ وھکؽ ڈاال 

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

  

 وج صخش راضمؿ ںیم روزے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 زے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿوج صخش راضمؿ ںیم رو

     620    حسیث 

َتٔسي ِٔ َٓکَاَ٪ َي َيا٦ٔ  ًَلَى اٟؼِّ ٔسُر  ِ٘ َّي ََاَ٪ ََل َي بَٔر َحً َٛ  ٕٝ ٔ ُط أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 دفہی دےتی ےھت ۔اامؾ امکل وک اچنہپ اسن نب امکل وبڑےھ وہ  ےئ ےھت اہیں کت ہک روزہ ہن رھک ےتکس ےھت وت 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم روزے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿ

     621    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ا٢َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َٗ َيا٦ُ  ٠َِيَضا اٟؼِّ ًَ َٟٔسَصا َواِطَتسَّ  ًَلَى َو ِت  َٓ َِٟحا١ٔ٣ٔ إَٔذا َخا ٔ ا ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا ُسئ١َٔ 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٜٔي٨ّا ٣ًُسا ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٥ٌُٔ ٣َکَاَ٪ ١َُِّ یَِو٦ٕ ٣ِٔش ْٔطُ َوتُِل ِٔ  ُت

 نب رمع ےس وساؽ وہا ہک احہلم وعرت ارگ وخػ رکے اےنپ ک ل اک اور روزہ ہن رھک ےکس وت اہک اوہنں ےن اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل

 روزہ ہن رےھک اور رہ روزے ےک دبےل ںیم اکی نیکسم وک اکی دم وہیگں دے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک دم ےس ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم روزے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿ

     622    حسیث 

ـٔ  ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ اَ٪  ـَ اُء َر٣َ ـَ َٗ ٠َِيطٔ  ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ ََاَ٪  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ًَلَى ٔػَيا٣ٔطٔ طٔ َوصُ ٩ًَِ  ؤيٌّ  َٗ َو 



 

 

َٝ ا ٔ ٍَ َذٟ ٠َِيطٔ ٣َ ًَ ٜٔي٨ّا ٣ًُسا ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة َو ٥ٌُٔ ٣َکَاَ٪ ١َُِّ یَِو٦ٕ ٣ِٔش َُّط یُِل إ٧ٔ َٓ اُ٪ آََّخُ  ـَ َّي َجاَء َر٣َ اءُ َحً ـَ َ٘ ِٟ 

ہک دورسا راضمؿ آاجےئ  اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ وہ ےتہک ےھت سج صخش رپ راضمؿ یک اضق الزؾ وہ رھپ وہ اضق ہن رکے اہیں کت

 اور وہ اقدر راہ وہ روزے رپ وت رہ روزے ےک دبےل ںیم اکی اکی نیکسم وک اکی اکی دم وہیگں اک دے اور اضق یھب رےھک ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزے ہن رھک ےکس اس ےک دفہی اک ایبؿ وج صخش راضمؿ ںیم

     623    حسیث 

 َٝ ٔ ٕ ٣ِٔث١ُ ذَٟ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ُط  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اامؾ امکل وک دیعس نب ریبج ےس یھب ااسی یہ اچنہپ

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

  

 روزوں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزوں یک اضق ےک ایبؿ ںیم

     624    حسیث 

ـَ  َيا٦ُ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ًَلَیَّ اٟؼِّ ََٟيُٜوُ٪  و٢ُ إِٔ٪ ََاَ٪  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َّي ٩ًَِ  ٍُ أَُػو٣ُطُ َحً ٤َا أَِسَتٔلي َٓ اَ٪ 

َباُ٪ یَ  ٌِ ِتَٔی َط  أ

 اؾ اوملنینم اعہشئ رفامیت ںیہ ریمے اورپ روزے وہےت ےھت راضمؿ ےک اور ںیم اضق رھک ںیہن  یتک یھت اہیں کت ہک ابعشؿ آاجات

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

  

 روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     625    حسیث 



 

 

 َ٠ًَ َّى اهَّللُ  َِٟت ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ْٔطُ ٩ًَِ  ِٔ و٢َ ََل ُي ُ٘ َّي َن ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيُؼو٦ُ َحً

 ُ٘ َّي َن ْٔطُ َحً ِٔ مُّ إَٔلَّ َر٣َ َوُي َٗ  ٕ ٥َ اِسَت١َ٤َِٜ ٔػَيا٦َ َطِضز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  اَ٪ َو٣َا َرأَیُِتطُ و٢َ ََل َيُؼو٦ُ َو٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ـَ

َباَ٪  ٌِ َََر ٔػَيا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ فٔی َط ِٛ ٕ أَ  فٔی َطِضز

وملس روزے رےتھک ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ےھت اب ااطفر ہن رکںی اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےگ اور رھپ ااطفر رکےت ےھت اہیں کت ہک مہ ےتہک ےھت اب روزہ ہن رںیھک ےگ اور ںیم ےن ںیہن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک 

 ےس زایدہ روزے ہن رےتھک ےھت ۔ ہک یسک ہنیہم ےک وپرے روزہ رےھک وہں وساےئ راضمؿ ےک اور یسک ےنیہم ںیم ابعشؿ

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     626    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّى اهَّللُ  إِٔ٪ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ُِٓث َوََل َیِحَض١ِ  ََل َیزِ َٓ ٥ِ َػائ٤ّٔا  ُٛ َٓإَٔذا ََاَ٪ أََحُس َيا٦ُ ُج٨َّْة  ا٢َ اٟؼِّ َٗ  ٥ََّ٠

ِّی َػائ٥ْٔ  ٔن ِّی َػائ٥ْٔ إ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِي َٓ اَت٠َُط أَِو َطاَت٤َطُ  َٗ  ا٣ِزُُْئ 

 مت ںیم ےس وکیئ روزہ دار وہ وت اچےیہ ہک ےب اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای روزہ ڈاھؽ ےہ وت بج

 وہدہ ہن ےکب اور اہجتل ہن رکے ارگ وکیئ صخش اےس اگایلں ےکب ای ڑلے وت ہہک دے ںیم روزہ دار وہں ںیم روزہ دار وہں ۔

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

  

 اایصلؾاتکب  :   ابب

 روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     627    حسیث 

 ًَ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلَُِعَ  ٔ ٩ًَِ أَِٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  ٔسي و َحسَّ ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 ِ ائ٥ٔٔ أَك ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َُٟد٠ُو  ٔ َيا٦ُ لٔی َوأَ بَٔئسظ اٟؼِّ َٓ ابَُط ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی  ا٣َُط َوََشَ ٌَ َ ٤ََّا یََذُر َطِضَوَتُط َوك ٝٔ إ٧ٔ ٤ِِٟٔش ٧َا َيُب ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ رٔیٔح ا

 ٔ ُضَو لٔی َوأ٧ََا أَِجزٔي ب َٓ َيا٦َ  ٕٕ إَٔلَّ اٟؼِّ ٌِ ٍٔ ٣ٔائَةٔ ٔؿ ٔلَى َسِب ِْشٔ أ٣ََِثأَٟضا إ ٌَ  طٔ أَِجزٔي بٔطٔ ١َُُّ َحَش٨َٕة َٔ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اہتبل روزہ 

ین دار ےک ہنم یک وب زایدہ دنسپ ےہ کشم یک وب ےس اہلل لج الجہل ےک زندکی ویکہکن وہ وھچڑ داتی ےہ اینپ وخاوشہں وک اور اھکےن وک اور اپ



 

 

واےطس وت وہ روزہ ریمے واےطس ےہ اور ںیم اس اک دبہل دوں اگ وج یکین ےہ ااکس وثاب دس ےنگ ےس ےل رک است وس ےنگ کت  وک ریمے

 ےلماگ رگم روزہ وہ ریمے واےطس ےہ اور اس اک وثاب یھب ںیم یہ دوں اگ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 روزے ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     628    حسیث 

ِت أَبَِواُب  َ٘ َِٟح٨َّٔة َو٠ُُِّ َحِت أَبَِواُب ا ُٓتِّ اُ٪  ـَ ا٢َ إَٔذا َزَخ١َ َر٣َ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َياكٔيُن ٩ًَِ أَبٔيطٔ  َسِت اٟظَّ ِّٔ  ا٨َّٟارٔ َوُػ

ؿ آات ےہ وت تنج ےک دروازے وھکؽ دےی اجےت ںیہ اور منہج ےک دروازے دنب ےئک اجےت ںیہ اور اوبرہریہ ےن اہک بج راضم

 اطیشؿ ابدنھ دےی اجےت ںیہ

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

  

 بش دقر اک ایبؿ

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     629    حسیث 

 ِٟ ِْشَ ا ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ُِٟدِسرٔيِّ أ٧َ ٌٔيٕس ا َٕ ٩ًَِ أَِٔی َس ًَِتَٜ ا َٓ اَ٪  ـَ ُوُسَم ٩ِ٣ٔ َر٣َ

ًَّٟٔي َیِْخُ  ِي٠َُة ا ی٩َ َوؤَی ا٠َّٟ ِي٠ََة إِٔحَسى َؤًِْشٔ َٟ َّي إَٔذا ََاَ٪  َٕ ٣َعَٔی ًَا٣ّا َحً َٜ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ًِتٔکَآٔطٔ  ُد ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ُػِبٔحَضا ٩ِ٣ٔ ا

ِس َرأَیُِتىٔي أَِسحُُس ٩ِ٣ٔ  َٗ ِي٠ََة ث٥َُّ أُِنٔشيُتَضا َو ٔ ا٠َّٟ ِس َرأَیُِت صَٔذظ َٗ ِْشَ اِْلََوأَّخَ َو ٌَ ِٟ ِٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٠َِي ُػِبحَٔضا فٔی ٣َإء َوكٔيٕن َٓ

ِْشٔ ا ٌَ ِٟ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ا ا َٓ ٔ ٤َِِٟشح ِي٠ََة َوََاَ٪ ا َٝ ا٠َّٟ ٤َاُء ت٠ِٔ ِت اٟشَّ أ٣ُِْٔطَ َٓ ٌٔيٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ  ٕ َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی ١َُِّ ؤِتز ًَلَى ِْلََوأَّخٔ َوا ُس 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَِي٨َاَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِت  أَََِْصَ َٓ ٌٔيٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ٤َِِٟشحُٔس  َٕ ا َٛ َو َٓ یٕع  ًَلَى َجِبَضتٔطٔ َُعٔ َٖ َو اِنَْصَ

ی٩َ  َِٟي٠َةٔ إِٔحَسى َؤًِْشٔ ئن ٩ِ٣ٔ ُػِبٔح  ٤َِٟأء َواٟلِّ ٔٔطٔ أَثَزُ ا  َوأَِن

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ااکتعػ ایک رکےت ےھت راضمؿ ےک درایمین رشعے اک وت اکی اسؽ 

 حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ااکتعػ ےس ابرہ آای رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ااکتعػ ایک بج اوسیکںی رات آیئ سج یک



 

 

رفامای سج صخش ےن ریمے اسھت ااکتعػ ایک ےہ وت اچےیہ اور دس دؿ کت اریخ ںیم ااکتعػ رکے ںیم ےن بش دقر وک ولعمؾ ایک  اھ 

ہک ںیم بش دقر یک حبص وک دجسہ رکات وہں ڑچیک اور اپین ںیم سپ ڈوھڈنو مت اس رھپ ںیم الھب دای ایگ ںیم ایخؽ رکات وہں ہک ںیم ےن داھکی 

وک اریخ دس ںیم ےس رہ اطؼ رات ںیم اوب دیعس دخری ےن اہک ہک ایس رات اپین رباس اور دجسم یک تھچ وتپں اور اشوخں یک یھت وت یکپٹ 

 وملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع وملس امنز ےس افرغ وہےئ اور دجسم اوب دیعس ےن اہک ریمی دوونں آوھکنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اشیپین اور انک ابمرک رپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک یٹم اور اپین اک اشنؿ  اھ ۔

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 ایبؿبش دقر اک 

     630    حسیث 

 ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ِوا  ا٢َ َتََحَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِْشٔ اِْلََوأَّخٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌَ ِٟ ِسرٔ فٔی ا َ٘

اَ٪  ـَ  َر٣َ

 رفامای ڈوھڈنو مت بش دقر وک راضمؿ یک اریخ دس راوتں ںیمرعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     631    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٍٔ ِب ِسرٔ فٔی اٟشَّ َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ِوا  ا٢َ َتََحَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٤ََز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اِْلََوأَّخٔ 

 علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ڈوھڈنو مت بش دقر وک راضمؿ یک آرخ است راوتں ںیم

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     632    حسیث 

ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َٗ ُِٟحَضىٔيَّ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ أ٧َُِيٕص ا ٥َ یَا َرُسو٢َ  ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ ٣َِولَى ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ أَ٪َّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َػل



 

 

٠ًََِيطٔ  َّى اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟضا  ِي٠َّة أ٧َِز٢ُٔ  َٟ ٤ُزِنٔی  َٓ ارٔ  ٍُ اٟسَّ ِّی َرُج١ْ َطأس ٔن ی٩َ  اهَّللٔ إ ِي٠ََة ثَََلٕث َؤًِْشٔ َٟ َوَس٥ََّ٠ ا٧ِز٢ِٔ 

اَ٪  ـَ  ٩ِ٣ٔ َر٣َ

ہک علااہلل نب اسین ینہج ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریما  رھ دور اوب ارصنل ےس رواتی ےہ 

ےہ وت اکی رات رقمر ےئجیک ہک اس رات ںیم اس دجسم ںیم روہں اور ابعدت رکوں رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وسیتںی بش وک 

 راضمؿ ںیم

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     633    حسیث 

ا َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َر٣َ َّى اهَّللُ  ٠َِي٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ َد  ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  ٕٝ أ٧َ ٔ ُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِّی أ ٔن ِي٠ََة فٔی ٢َ إ ٔ ا٠َّٟ رٔیُت صَٔذظ

َِٟدا٣َٔشةٔ  ٔة َوا ٌَ أَ ةٔ َواٟشَّ ٌَ أس َِٟت٤ُٔشوَصا فٔی اٟتَّ ا َٓ ِت  ٌَ ٔ َّي َتََلوَى َرُجََلٔ٪ ََفُٓ اَ٪ َحً ـَ  َر٣َ

و اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس امہرے اپس اور رفامای ہک ےھجم بش دقر ولعمؾ وہآ ی یھت رگم د

و ںی ، اور وسیچپںی بش ںیم ای اوسیتنںی اور اتسوسیئںی ںیم ۔
 ص
ب

ن

ی

 

ت

 آدویمں ےن م  ایاای وت ںیم وھبؽ ایگ سپ ڈوھڈنو اس وک اوسیکںی 

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     634    حسیث 

 ُ ٥َ أ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٨َ٤َِٟا٦ٔ فٔی ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ِسرٔ فٔی ا َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ُروا 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٍٔ اِْلََوأَّخٔ  ِب ٩ِ٤َ ََاَ٪ اٟشَّ َٓ ٍٔ اِْلََوأَّخٔ  ِب ِس َتَواكَأَِت فٔی اٟشَّ َٗ  ٥ِ ُٛ ِّی أََرى ُرُِئَیا ٔن إ

ٍٔ اِْلََوأَّخٔ  ِب َصا فٔی اٟشَّ ٠َِيَتََحَّ َٓ یََضا   ٣َُتََحِّ

 ہیلع وملس اامؾ امکل وک اچنہپ ہک دنچ احصہب ےن بش دقر وک داھکی وخاب ںیم راضمؿ یک اریخ است راوتں ںیم وت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل

ےن ںیم داتھکی وہں ہک وخاب اہمترا وماقف وہا ریمے وخاب ےک راضمؿ یک اریخ است راوتں ںیم وس وج وکیئ مت ںیم ےس بش دقر وک 

 ڈوھڈنان اچےہ وت ڈوھڈنے اریخ یک است راوتں ںیم ۔

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



 

 

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     635    حسیث 

َّى اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ ُٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٔ ٍَ ٩ِ٣َ َیث َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثَىٔي زٔیَاز  ٤ًَِاَر و َحسَّ ٥َ أُرَٔي أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِب٠َطُ أَِو ٣َا َطا َٗ ِ ا٨َّٟأض  َُي  َّ َّٟٔذي ب٠ََ ١ٔ٤َ ٣ِٔث١َ ا ٌَ ِٟ وا ٩ِ٣ٔ ا ُِ تٔطٔ أَِ٪ ََل یَِب٠ُ ٤ًَِاَر أ٣َُّ اَِصَ أَ َ٘ َّطُ َت َٜأ٧َ َٓ  َٝ ٔ رُص٥ُِ فٔی كُو٢ٔ َء اهَّللُ ٩ِ٣ٔ َذٟ

 ٕ ٕٔ َطِضز ِٟ ِسرٔ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَ َ٘ ِٟ ِي٠ََة ا َٟ ًَِلاُظ اهَّللُ  َ أ َٓ  ٔ ٤ِز ٌُ ِٟ  ا

اکی ربتعم صخش ےس الہ ملع ںیم ےس ےتہک ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک اےلگ اامؾ امکل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس 

ہی ولگ ولوگں یک رمعںی التبںیئ ںیئگ انتج اہلل وک وظنمر  اھ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ اتم یک رمعوں وک مک اھجمس اور ایخؽ ایک ہک 

  ہیلع وملس وک اہلل اعتیل ےن بش دقر وج  رتہ ےہ زہار ےنیہم ےس ۔اؿ ےک ربارب لمع ہن رک ںیکس ےگ سپ دی آپ یلص اہلل

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

  

 اتکب اایصلؾ :   ابب

 بش دقر اک ایبؿ

     636    حسیث 

ٌٔيَس بِ  ُط أَ٪َّ َس َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ طٔ ٨ِ٣َٔضازَٔیاز  ِس أََخَذ بَٔحوِّ َ٘ َٓ ِسرٔ  َ٘ ِٟ ِي٠َٔة ا َٟ ٌَٔظاَء ٩ِ٣ٔ  ِٟ و٢ُ ٩ِ٣َ َطضَٔس ا ُ٘ ٔب ََاَ٪ َي ٤َُِٟشيَّ  ٩َ ا

 اامؾ امکل وک اچنہپ دیعس نب بیسم ےتہک ےھت وج صخش احرض وہ اشعء یک امجتع ںیم بش دقر وک وت اس ےن وثاب بش دقر اک احلص رک ایل

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

  

 اتکب االاکتعػ : ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     637    حسیث 



 

 

َِٟت ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ا َٗ ََّضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔلَیَّ َرأَِسطُ  ٩ًَِ  َٕ یُِسنٔی إ َٜ َت ًِ ٥َ إَٔذا ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َػل

ِٟبَِيَت إَٔلَّ َٟٔحاَجٔة اِْلِٔنَشا٪ٔ  ٠ُُط َوََاَ٪ ََل یَِسُخ١ُ ا أَُرجِّ َٓ 

 ریمی رطػ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج ااکتعػ ںیم وہےت وت اکھج دےتی رس اانپ

 وس ںیم یھگنک رک دیتی اور  رھ ںیم ہن آےت رگم احتج رضوری ےک واےطس ۔

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

  

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     638    حسیث 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ُٕ ٔ ٤َِٟزٔیٔف إَٔلَّ َوؤَی َت٤ِٔشي ََل َت٘ ٩ًَِ ا ِت ََل َتِشأ٢َُ  َٔ َٜ ًَِت ًَائَٔظَة ََا٧َِت إَٔذا ا  ٩ٔ أَ٪َّ 

 رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اعہشئ بج ااکتعػ رکںیت وت امیبر رپیس ہن رکںیت رگم ےتلچ ےتلچ، رہھٹیت ںیہن ںیھت ۔

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

  

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     639    حسیث 

٥ِ ََل  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ  ٕٕ ِ٘ ُٕ ص١َِ یَِسُخ١ُ َٟٔحاَجتٔطٔ َتِحَت َس ٜٔ َت ٌِ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َي َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  َٝ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٔ  بَأَِض بَٔذٟ

کل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک فکتعم وک ےٹپ وہےئ اکمؿ ںیم احتج رضوری وک اجان درتس ےہ اامؾ ام

 وبےل اہں درتس ےہ ھچک رحج ںیہن ۔

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

  

  ایبؿسج ےک دبوؿ ااکتعػ درتس ںیہن اس اک

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 سج ےک دبوؿ ااکتعػ درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     640    حسیث 

ِو٢ٔ  َ٘ َٔ ٕ َٖ إَٔلَّ َٔٔؼَيا٦ ًِتٔکَا اََل ََل ا َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ا ٣َِولَى  ٌّ ٔ ٕس َو٧َآ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ الَى فٔی َٛٔتابٔطٔ ٩ًَِ ا ٌَ َٞ َوَت اهَّللٔ َتَباَر



 

 

 ُ وا اَٟوَ ٔ ث٥َُّ أَت٤ُّٔ ِحز َٔ ِٟ َِٟدِئم اِْلَِسَوزٔ ٩ِ٣ٔ ا َِٟدِيُم اِْلَبَِيُف ٩ِ٣ٔ ا ََّن َل٥ُِٜ ا َّي یَتََبي بُوا َحً وص٩َُّ ٠ُوا َواَِشَ ٔلَى ا٠َِّٟي١ٔ َوََل تَُبأَشُ َيا٦َ إ ؼِّ

 ٍَ ٣َ َٖ ًِتٔکَا ٤ََّا َذََکَ اهَّللُ اَِل إ٧ٔ َٓ ٤ََِٟشأجسٔ  ُٔوَ٪ فٔی ا ٔ ًَاٛ ٔ  َوأْمُتَْن  َيا٦  اٟؼِّ

اقمس نب دمحم اور انعف وج ومیل ںیہ علااہلل نب رمع ےک دوونں ےتہک ےھت ہک ااکتعػ ریغب روزے ےک درتس ںیہن ےہ ویکہکن اہلل لج 

الجہل ےن رفامای اینپ اتکب ںیم اھکؤ اور ویپ اہیں کت ہک دیفس داھری ولعمؾ وہےن ےگل ایسہ داھری ےس رجف یک امتؾ رکو روزوں وک رات 

 اور ہن وٹمچ اینپ وعروتں ےس بج مت ااکتعػ ےس وہ دجسموں ںیم وت ذرک ایک اہلل لج الجہل ےن ااکتعػ اک روزے ےک اسھت ۔کت 

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

  

 فکتعم اک امنز دیع ےک ےئل انلکن

 اتکب االاکتعػ :   ابب

  اک امنز دیع ےک ےئل انلکنفکتعم

     641    حسیث 

َٓکَاَ٪ یَِذصَ   َٕ َٜ َت ًِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  ًَ ٕة فٔی ٩ًَِ ُسَمٕٓ ٣َِولَى أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  َٔ ُب َٟٔحاَجتٔطٔ َتِحَت َس٘ٔي

َِٟؤٟي ٕة فٔی َزارٔ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ٠َ ِِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن حُِحَزةٕ ٣ُ ٍَ ا ٌٔيَس ٣َ ِٟ َّي َيِظَضَس ا ٍُ َحً  ٔس ث٥َُّ ََل َیزِٔج

یمس وج ومیل ںیہ ایب رکب ےک اؿ ےس رواتی ےہ ہک اوبرکب نب علاارلنمح ااکتعػ رکےت وت اجےت احتج رضوری ےک واےطس اکی 

ے ااکتعػ ےس اہی

 

کلی

 

ن
ں کت ہک احرض وہےت دیع ںیم اسھت تھچ دار وکرھٹی ںیم وج دنب ریتہ اخدل نب ودیل ےک  رھ ںیم، رھپ ہن 

 املسمونں ےک ۔

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

  

 ااکتعػ یک اضق اک ایبؿ

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 ااکتعػ یک اضق اک ایبؿ

     642    حسیث 

٤َِزةَ  ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ  ِٟ ب٨ِٔٔت  ٔلَى ا َٖ إ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ  َٕ ٜٔ َت ٌِ ٥َ أََراَز أَِ٪ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ٤َکَأ٪ ٩ٔ 



 

 

ا َر  َّ٤٠َ َٓ َؼَة َوخَٔباَء َزی٨ََِب  ِٔ ًَائَٔظَة َوخَٔباَء َح َٕ ٓٔيطٔ َوَجَس أَِخبَٔيّة خَٔباَء  ٜٔ َت ٌِ َّٟٔذي أََراَز أَِ٪ َي ُط َصَذا ا َٟ ٘ٔي١َ  َٓ ٨ًََِضا  آَصا َسأ٢ََ 

وُٟوَ٪ بٔض٩َّٔ  ُ٘ ِٟبٔرَّ َت ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ آ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َؼَة َوَزی٨ََِب  ِٔ ًَائَٔظَة َوَح َّي  خَٔباُء  ِٕ َحً ٜٔ َت ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ  َٖ ث٥َُّ اِنَْصَ

ا٢ٕ  ا ٩ِ٣ٔ َطوَّ ًَِْشّ  َٕ َٜ َت ًِ  ا

 ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارادہ ایک ااکتعػ اک بج آےئ آپ اس ہگج اہجں ااکتعػ رمعہ تنب علاارلنمح

 رکان اچےتہ ےھت اپےئ آپ ےن یئک ےمیخ اکی ہمیخ اعہشئ اک اور اکی ہمیخ س ہص اک اور اکی ہمیخ زبنی اک وت وپاھچ آپ ےن ہی نک ےک ےمیخ

 ےک ۔ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک مت یکین اک امگؿ رکےت وہ  ںیہ ولوگں ےن اہک اعہشئ اور س ہص

 

ں

ھ

 

غب

اور زبنی ریض اہلل 

 اؿ وعروتں ےک اسھت، رھپ ولٹ آےئ آپ اور ااکتعػ ہن ایک رھپ وشاؽ ےک دس دونں ںیم ااکتعػ ایک۔

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

  

 اتکب االاکتعػ :   ابب

 ااکتعػ یک اضق اک ایبؿ

     643    حسیث 

ِٟبُُيو ٥َ ََاَ٪ یَِذَصُب َٟٔحاَجةٔ اِْلِٔنَشأ٪ فٔی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   ٔت ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 وملس احتج رضوری ےک ےئل  رھوں ںیم آےئ ےھت ااکتعػ یک احتل ںیم ۔انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

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

  

 اتکب ازلوکة : ابب

 نج امولں ںیم زوکة وابج وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 یت ےہ اؿ اک ایبؿنج امولں ںیم زوکة وابج وہ

     644    حسیث 

َٟيِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔيَّ َي ٌٔيٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي  ٕ َحسَّ َص َٓٔى زُوَ٪ َخ٤ِٔص ذَِوز

 ٔ َِٟيَص ٓ ْة َو َٗ ٕٚ َػَس َِٟيَص َٓٔى زُوَ٪ َخ٤ِٔص أََوا ْة َو َٗ ْة َػَس َٗ ٕٙ َػَس  َى زُوَ٪ َخ٤َِشةٔ أَِوُس



 

 

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اپچن اووٹنں ےس مک ںیم زوکة ںیہن ےہ اور اپچن اوویقں ےس 

 وج اچدنی مک وہ اس ںیم زوکة ںیہن ےہ اور اپچن وقس ےس وج ہلغ مک وہ اس ںیم زوکة ںیہن ےہ ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 نج امولں ںیم زوکة وابج وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ

     645    حسیث 

 ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی َػ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٩ًَِ أَِٔی بَحسَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٤َِٟازٔنٔیِّ  َة اِْلَِنَؼارٔيِّ ث٥َُّ ا ٌَ َؼ

 ٩ِ٣ٔ ٕٙ َِٟيَص َٓٔى زُوَ٪ َخ٤َِشٔة أَِوُس ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا َِٟيَص َٓٔى  َس ْة َو َٗ ٔ َػَس ٤ِز اٟتَّ

ْة  زُوَ٪ َخ٤ِٔص أََواقٔیَّ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َػَس َِٟيَص َٓٔى زُوَ٪ َخ٤ِٔص َذِوز ْة َو َٗ ٚٔ َػَس َِٟورٔ  ا

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج وجھکر اپچن وقس ےس مک وہ اس ںیم زوکة ںیہن ےہ اور وج 

 اووٹنں ےس مک ںیم زوکة ںیہن ےہ ۔ اچدنی اپچن اوہیق ےس مک وہ اس ںیم زوکة ںیہن ےہ اور اپچن

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 اک ایبؿ نج امولں ںیم زوکة وابج وہیت ےہ اؿ

     646    حسیث 

ُط أَ٪َّ ٤ًََُز بِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٔث َحسَّ ََِٟحِ ُة فٔی ا َٗ َس ٤ََّا اٟؼَّ ٔة إ٧ٔ َٗ َس َٙ فٔی اٟؼَّ ًَلَی ز٣َِٔظ ًَا٠٣ٔٔطٔ  ٔلَی  َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩َ

ئِن َو  ٌَ ِٟ ٔث َوا ََِٟحِ ُة إَٔلَّ فٔی ثَََلثَٔة أَِطَياَئ فٔی ا َٗ َس ا٢َ ٣َأٟک َوََل َتُٜوُ٪ اٟؼَّ َٗ ٤َِٟأطَئة  ئِن َوا ٌَ ِٟ ٤َِٟأطَيةٔ َوا  ا

  وک اچنہپ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اھکل اےنپ اعلم وک د قش ںیم ہک زوکة وسےن اچدنی اور زراتع اور اجونروں ںیم ےہ ۔اامؾ امکل

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

  

 وسےن اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿوسےن 

     647    حسیث 



 

 

 ٩ًَِ ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َُّط َسأ٢ََ ا ٔ أ٧َ َبَة ٣َِولَی اٟزُّبَيِر ِ٘ ٔس ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ُط ب٤َٔا٢ٕ  َحسَّ ٌَ َ اك َٗ ُط  َٟ ٣ُکَاَتٕب 

أس٥ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ َزََاْة  ًَ ا٢َ  ًَٔوي٥ٕ َص١ِ  َٗ َِٟحِو٢ُ  ٠َِيطٔ ا ًَ َّي یَُحو٢َ  ٥ِ َی٩ُِٜ َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َزََاّة َحً َٟ  َٙ ی سِّ إٔ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ

ًِٔلَياتٔض٥ِٔ َيِشأ٢َُ اٟزَُّج١َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ ٣َ  ًَِلي ا٨َّٟاَض أَ ٕس َوََاَ٪ أَبُو بَِْکٕ إَٔذا أَ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٠ًََيِ ا َک ٓٔيطٔ ا٢ٕ َوَجَبِت 

ًََلائَُط َو  َِٟيطٔ  ٔ ا٢َ ََل أَِس٥َ٠َ إ َٗ ٤َِٟا٢ٔ َوإِٔ٪  ًََلائٔطٔ َزََاَة َذَٟٔک ا ٥ِ أََخَذ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ َن َٗ إَٔذا  َٓ َاةُ  ٥ِ َیأُِخِذ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئااٟزََّ َٟ 

 یک ےہ اکی ام

 

عت
ط
ؽ میظع رپ وت ایک زوکة اس ںیم دمحم نب ہبقع ےن وپاھچ اقمس نب دمحم نب ایب رکب ےس ہک ںیم ےن اےنپ اکمبت ےس اقم

 وابج ےہ اقمس نب دمحم ےن اہک ہک اوبرکب دصقی یسک امؽ ںیم ےس زوکة ہن ےتیل ےھت ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿ

     648    حسیث 

٨ُِت إَٔذا ٔجئِ  ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيَضا أ٧َ َُٗسا٣ََة  ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  اَ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

 َٓ ا٢َ  َٗ َاةُ  ٠ًََِيَک ٓٔيطٔ اٟزََّ َٟىٔي َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َوَجَبِت  َ ًََلائٔی َسأ بُٔف  ِٗ ًََلائٔی َزََاَة َذَٟٔک أَ ٥ِ أََخَذ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٠ُُِٗت َن إِٔ٪ 

ًََلائٔی ٔلَیَّ  ٍَ إ َٓ ٠ُُِٗت ََل َز ٤َِٟا٢ٔ َوإِٔ٪   ا

دقاہم نب وعظمؿ ےس رواتی ےہ ہک بج ںیم امثعؿ نب نافؿ ےک اپس اینپ اسالہن وخنتاہ ےنیل آای وت ھجم ےس وپےتھچ ہک اہمترے اپس 

 وہ ارگ ںیم اتہک اہں وت وخنتاہ ںیم ےس زوکة اس امؽ یک ےل ےتیل اور وج اتہک ںیہن وت وخنتاہ دے دےتی ۔وکیئ ااسی امؽ ےہ سج رپ زوکة وابج 

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿ

     649    حسیث 

َّي یَُحو٢َ حَ  و٢ُ ََل َتحُٔب فٔی ٣َا٢ٕ َزََاْة َحً ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َِٟحِو٢ُ سَّ ٠َِيطٔ ا ًَ 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت یسک امؽ ںیم زوکة وابج ںیہن وہیت بج کت اس رپ وکیئ اسؽ ہن زگرے ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب



 

 

 وسےن اور اچدنی یک زوکة اک ایبؿ

     650    حسیث 

َاةَ  ًِٔلَئة اٟزََّ َ ٢ُ ٩ِ٣َ أََخَذ ٩ِ٣ٔ اِْل ا٢َ أَوَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َياَ٪  َحسَّ ِٔ اؤَیُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ٣ُ 

 انب اہشب ےن اہک ہک بس ےس ےلہپ اعموہی ےن وخنتاوہں ںیم ےس زوکة یل ۔

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

  

 اکونں یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 اکونں یک زوکة اک ایبؿ

     651    سیثح 

 ٌَ ٤ُِٟزَنٔیِّ ٣َ َِٟحارٔٔث ا ٍَ ٟٔبََٔل٢ٔ ب٩ِٔ ا َل َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔ َواحٕٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُيِر ٔة َوؤَی ٩ِ٣ٔ ٧َاحَٔيةٔ ٩ًَِ  َب٠ٔيَّ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا

َِٟيِو٦ٔ إَٔلَّ  ٔلَی ا ازُٔ٪ ََل یُِؤَخُذ ٨ِ٣َٔضا إ ٌَ ٤َِٟ ت٠َِٔک ا َٓ  َٔ َُِٟفُ َاةُ ا ََّ   اٟز

یئک اکی ولوگں ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اجریگ رک دی ںیھت البؽ نب احرث زمین وک اکںین ہلیبق یک وج رفح 

 یک رطػ ںیہ وت اؿ اکونں ےس آج کت ھچک ںیہن ایل اجات وساےئ زوکة ےک ۔

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

  

 دےنیف یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دےنیف یک زوکة اک ایبؿ

     652    حسیث 

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َُِٟشئَّب َو ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  ٩ًَِ أَِٔی صُ َحسَّ َزیَِزَة أَ٪َّ  

ُِٟد٤ُُص  ا٢َ فٔی اٟزََِّازٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای راکز ںیم اپوچناں ہصح ایل اجےئ اگ ۔

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

  



 

 

 ایبؿ اؿ زیچوں اک نج ںیم زوکة وابج ںیہن ےہ ےسیج زویر اور وسےن اچدنی اک ڈال اور ربنع

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ایبؿ اؿ زیچوں اک نج ںیم زوکة وابج ںیہن ےہ ےسیج زویر اور وسےن اچدنی اک ڈال اور ربنع

     653    حسیث 

 ٩ًَِ ٣َ ثَىٔي یَِحٌَي  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ََا٧َِت َتلٔی  أٟک 

َاةَ  ُد ٩ِ٣ٔ ح٠ُٔيِّض٩َّٔ اٟزََّ َََٓل تُِْخٔ َِٟحلُِی  َُٟض٩َّ ا  ب٨ََاَت أَخٔيَضا یََتامَی فٔی َحِحزَٔصا 

 رواتی ےہ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ رپورش رکیت ںیھت اےنپ اھبیئ دمحم نب ایب رکب یک میتی ویٹیبں یک اور اؿ ےک اقمس نب دمحم ےس

 اپس زویر  اھ وت ںیہن اکنیتل ںیھت اس ںیم ےس زوکة ۔

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

  

 ب ازلوکةاتک :   ابب

 ایبؿ اؿ زیچوں اک نج ںیم زوکة وابج ںیہن ےہ ےسیج زویر اور وسےن اچدنی اک ڈال اور ربنع

     654    حسیث 

َصَب ث٥َُّ ََل  ِّی ب٨ََاَتطُ َوَجَوارٔیَطُ اٟذَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَُحل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٔ َحسَّ ُد ٩ِ٣ٔ ح٠ُ َاةَ  یُِْخٔ  يِّض٩َّٔ اٟزََّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع اینپ ویٹیبں اور ولڈنویں وک وسےن اک زویر انہپےت ےھت اور اؿ ےک زویروں ںیم ےس زوکة ںیہن 

 اکنےتل ےھت ۔

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

  

  زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرکمیتی ےک امؽ یک

 اتکب ازلوکة :   ابب

 میتی ےک امؽ یک زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرک

     655    حسیث 

َِٟيتَ  ا٢َ اتَّحٔزُوا فٔی أ٣ََِوا٢ٔ ا َٗ أب  َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي َیِحٌَي  َاةُ َحسَّ  امَی ََل َتأ٠ََُُِضا اٟزََّ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رمع نب اطخب ےن رفامای اجترت رکو ومیتیں ےک امؽ ںیم اتہک زوکة اؿ وک امتؾ ہن رکے ۔



 

 

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

  زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرکمیتی ےک امؽ یک

     656    حسیث 

ًَائَٔظُة َت٠ٔيىٔي َوأَّخا  ا٢َ ََا٧َِت  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  کَا٧َِت َحسَّ َٓ لٔی یَتٔي٤َئِن فٔی َحِحزَٔصا 

ُد ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوا٨َٟٔا اٟ َاةَ تُِْخٔ  زََّ

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ رپورش رکیت ںیھت ریمی اور ریمے اھبیئ یک دوونں میتی ےھت اؿ یک وگد 

 ںیم وت اکنیتل ںیھت امہرے امولں ںیم ےس زوکة ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 میتی ےک امؽ یک زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرک

     657    حسیث 

ٔلي أَ  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََا٧َِت ُت ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َّٟٔذی٩َ فٔیَحسَّ َِٟيَتامَی ا َحِحزٔصَا  ٣َِوا٢َ ا

ُض٥ِ ٓٔيَضا َٟ حٔزُ   ٩ِ٣َ َیتَّ

 ا امؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ومیتیں اک امؽ اتفر وک دیتی ںیھت اتہک وہ اس ںیم اجترت رکںی ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

  ےک امؽ یک زوکة اک ایبؿ اور اس ںیم اجترت رک ےن اک ذرکمیتی

     658    حسیث 

ٍَ َذَٟٔک  بٔي َٓ ٔ ٣َاَّل  َُّط اِطتََري َٟٔبىٔي أَخٔيطٔ یََتامَی فٔی َحِحزٔظ ٌٔيٕس أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٕ  َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٤َٔا٢ٕ  ٌِ ََ ٤َِٟا٢ُ   ا

 ہک اوہنں ےن اےنپ اھبیئ ےک میتی ڑلوکں ےک واےطس ھچک امؽ رخدیا رھپ وہ امؽ ڑبی تمیق اک اکب ۔ ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ

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

  

 رتہک یک زوکة اک ایبؿ



 

 

 اتکب ازلوکة :   ابب

 رتہک یک زوکة اک ایبؿ

     659    حسیث 

ِّی أََري أَِ٪ یُ  ٔن ٥ِ یَُؤزِّ َزََاَة ٣َأٟطٔ إ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا َص٠ََک َو َٗ َُّط  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  َٔک ٩ِ٣ٔ ث٠ُُٔث ٣َأٟطٔ َوََل َحسَّ ِؤَخَذ ذَٟ

ی٩ِٔ  َٟٔة اٟسَّ ٔ َِٟوَػایَا َوأََراَصا ب٨ِ٤َٔز ًَلَی ا ي  ٠ُُث َوتَُبسَّ ا٢َ َوَذَٟٔک یَُحاَوُز بَٔضا اٟثُّ َٗ َِٟوَػایَا  ًَلَی ا ي  ٠َٔذَٟٔک َرأَیُِت أَِ٪ تَُبسَّ َٓ ٠ًََِيطٔ 

 َٟ ََٓذَٟٔک َحَش٩ْ َوإِٔ٪  ١َ َذَٟٔک أَص٠ُِطُ  ٌَ َٔ َٓ ٤َِٟيُِّت  ٥ِ یُؤؾ بَٔذَٟٔک ا َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟيُِّت  ٥ِ إَٔذا أَِوَصي بَٔضا ا َٟ َٔک أَص٠ُُِط  ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ٥ِ َي

 َٗ ًَلَی َوارٕٔث َزََاْة فٔی ٣َا٢ٕ َورٔثَُط فٔی َزیِ َی٠ِز٣َُِض٥ِ َذَٟٔک  َُّط ََل َیحُٔب  َٖ ٓٔيَضا أ٧َ ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا ا ٕق َوََل ا٢َ َواٟشُّ ٩ٕ َوََل َُعِ

َِٟحِو٢ُ  َتَضي ا ِٗ ََ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِو ا ًَلَی ث٩ٔ٤ََ ٣َا بَا َّي َیُحو٢َ  ٕ َحً ًَِبٕس َوََل َؤٟيَسة ا٢َ ٣َأٟک َزإر َوََل  َٗ ُط و  ـَ َب َٗ ُط َو ًَ ٩ِ٣ٔ یَِو٦َ بَا

َِٟحِو٢ُ  ٠َِيطٔ ا ًَ َّي َیُحو٢َ  َاةُ َحً ًَلَی َوارٕٔث فٔی ٣َا٢ٕ َورٔثَطُ اٟزََّ َُّط ََل َتحُٔب  ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ  اٟشُّ

ؽ یک اجےئ ہن زایدہ اس ےس اور اہک امکل ےن اکی صخش رم ایگ اور اس ےن اےنپ امؽ یک زوکة ںیہن دی وت اس ےک اہتیئ امؽ ےس زوکة ووص

ہی زوکة دقمؾ وہیگ اس یک ووتیصں رپ ویکہکن زوکة لثم دنی ےک ےہ اس رپ اس واےطس وتیص رپ دقمؾ یک اجےئ یگ رگم ہی مکح بج ےہ 

 ںیہن ۔ہک تیم ےن وتیص یک وہ زوکة ادا رکےن یک ارگ وہ وتیص ہن رکے نکیل وارث اس وک ادا رک دںی وت  رتہ ےہ رگم اؿ وک رضوری 

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

  

 دنی یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دنی یک زوکة اک ایبؿ

     660    حسیث 

ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٩ِ٤َ  َحسَّ َٓ و٢ُ َصَذا َطِضزُ َزََات٥ُِٜٔ  ُ٘ اَ٪ ََاَ٪ َي َّٔ ًَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

َاةَ  ُتَؤزُّوَ٪ ٨ِ٣ُٔط اٟزََّ َٓ َّي َتِحُؼ١َ أ٣ََِواُل٥ُِٜ  ٠ُِيَؤزِّ َزی٨َِطُ َحً َٓ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ  ًَ  ََاَ٪ 

وت سج صخش رپ ھچک رقض وہ وت اچےئہ ہک اسبئ نب سیدی ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ نب نافؿ رفامےت ےھت ہی ہنیہم اہمتری زوکة اک ےہ 

 رقض اانپ ادا رک دے اور ابیق وج امؽ چب اجےئ اس یک زوکة ادا رکے ۔

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

  



 

 

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دنی یک زوکة اک ایبؿ

     661    حسیث 

ثَىٔي طُ  َحسَّ ـَ َب َٗ َتَب فٔی ٣َا٢ٕ  َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ِدتَٔيانٔیِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ أَِٔی َت٤ٔي٤ََة اٟشَّ ٔ ُه٤ّ٠ِا ٩ًَِ ٣َأٟک  ُِٟوََلة ُف ا ٌِ ََ  

َس  ٌِ ََ َب  َّ٘ ًَ ٨ٔيَن ث٥َُّ  ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َویُِؤَخُذ َزََاتُُط ٤َٟٔا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٔ إ ظ َّطُ  َیأ٣ُِزُ بَٔززِّ إ٧ٔ َٓ َٜٔتإب أَِ٪ ََل یُِؤَخَذ ٨ِ٣ُٔط إَٔلَّ َزََاْة َواحَٔسْة  ٔ َٔک ب ذَٟ

 ََاَ٪ ٔؿ٤َاّرا

 مہ ایتخسین ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اھکل اکی امؽ ےک ابرے ںیم )سج وک ضعب اکحؾ ےن ملظ ےس 
مب

 

پ

اویب نب ایب 

ںیم ےس زوکة اؿ ربوسں یک وج زگر  ےئ ووصؽ رکںیل اس ےک دعب اکی انہم  نیھچ ایل  اھ( ہک ریھپ دںی اس وک امکل یک رطػ اور اس

 اھکل ہک زوکة اؿ ربوسں یک ہن یل اجےئ ویکہکن وہ امؽ امضر  اھ ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دنی یک زوکة اک ایبؿ

     662    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َُٟط ٣َا٢ْ َو ٩ًَِ َرُج١ٕ  َ٪ ب٩َِ َيَشإر  َّطُ َسأ٢ََ ُس٠َِىَ َة أ٧َ َٔ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِي ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٠َِيطٔ َزََاْة  َحسَّ ًَ َ َزی٩ِْ ٣ِٔث٠ُطُ أ

ا٢َ ََل  َ٘ َٓ 

ی فہ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ امیلسؿ نب اسیر ےس اکی 
ص

 

ج
صخش ےک اپس امؽ ےہ نکیل اس رپ ایس دقر رقض ےہ سیدی نب 

 ایک زوکة اس رپ وابج ےہ وبےل ںیہن ۔

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

  

 اوماؽ اجترے یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 اوماؽ اجترے یک زوکة اک ایبؿ

     663    حسیث 



 

 

ِبٔس ا ًَ َ٪ َو٤ًََُز ب٩ِٔ  َِٟؤٟئس َوُس٠َِىَ ًَلَی َجَوازٔ ٣ِْٔصَ فٔی َز٣َأ٪ ا  ْٙ اَ٪ َوََاَ٪ ُزَریِ ٙٔ ب٩ِٔ َحيَّ ًَِبسٔ ٩ًَِ ُزَریِ ََٓذََکَ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ

ُدِذ  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َِٟيطٔ أَِ٪ ا٧ُِوزِ ٩ِ٣َ ٣َزَّ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔ َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ َحاَرأت ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  ا ا یُٔسیزُوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ ا َهَضَز ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ ٤٣َّٔ َّ٤٣ٔ

 ٔ َؼِت ث٠َُُث ز َ٘ إِٔ٪ َن َٓ ی٩َ زٔی٨َاّرا  َّ ًِْٔشٔ َّي َیِب٠ُ َٔک َحً بٔحَٔشأب ذَٟ َٓ َؽ  َ٘ ٤َا َن َٓ ٌٔيَن زٔی٨َاّرا زٔی٨َاّرا  ََ ًَِضا َوََل َتأُِخِذ أَِر َس َٓ ی٨َإر 

َٓ ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا َو  ی٩َ زٔی٨َاّرا زٔی٨َاّرا  َحاَرأت ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ًِْٔشٔ ا یُٔسیزُوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ ُدِذ ٤٣َّٔ َٓ ٔة  َّ٣ َؽ ٩ِ٣َ ٣َزَّ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟذِّ َ٘ ٤َا َن

ًَِضا َوََل َتأُِخِذ ٨ِ٣ٔضَ  َس َٓ َؼِت ث٠َُُث زٔی٨َإر  َ٘ إِٔ٪ َن َٓ َة َز٧َا٧ٔيَر  ًََْشَ  َّ َّي یَِب٠ُ بٔٔحَشأب َذَٟٔک َحً ُض٥ِ ب٤َٔا َتأُِخُذ َٓ َٟ ُتِب  ِٛ ا َطِيّئا َوا

َِٟحِو٢ٔ  ٔلَی ٣ِٔث٠ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا  ٨ِ٣ُٔض٥ِ َٛٔتابّا إ

زرقی نب ایحؿ ےس رواتی ےہ ہک وہ رقمر ےھت رصم ےک وصحمؽ اخہن رپ ودیل اور امیلسؿ نب علااکلمل اور رمع نب علاا زیسی ےک 

رے اورپ ریتے املسمونں ںیم ےس وت وج امؽ اؿ وک اظرہ وہ اوماؽ اجترت زامےن ںیم ہک رمع نب علاا زیسی ےن اھکل اؿ وک وج صخش زگ

ںیم ےس وت ےل اس ںیم ےس رہ اچسیل دانیر ںیم ےس اکی دانیر ینعی اچوسیلاں ہصح اور وج اچسیل دانیر ےس مک وہ وت ایس اسحب ےس سیب 

س ںیم ےس ھچک ہن ےل اور وج ریتے اورپ وکیئ ذیم زگرے دانیر کت ارگ سیب دانیر ےس اکی اہتیئ دانیر یھب مک وت اس امؽ وک وھچڑ دے ا

وت اس ےک امؽ اجترت ںیم ےس رہ سیب دانیر ںیم ےس اکی دانیر ےل وج مک وہ ایس اسحب ےس دس دانیر کت ارگ دس دانیر ےس اکی 

 اہتیئ دانیر یھب مک وہ وت ھچک ہن ےل اور وج ھچک وت ےل اس یک اکی ردیس اسؽ امتؾ ےک واےطس ھکل دے ۔

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

  

 زنک ےک ایبؿ ںیم

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زنک ےک ایبؿ ںیم

     664    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوصَُو ُيِشأ٢َُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ َّٟٔذي ََل تَُؤزَّي ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ  ٤َِٟا٢ُ ا ا٢َ صَُو ا َ٘ َٓ ٔ ٣َا صَُو  ٨َِٜز ٩ًَِ اِل

َاةُ   اٟزََّ

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس علااہلل نب رمع ےس یسک ےن وپاھچ زنک ےسک ےتہک ںیہ وجاب دای زنک وہ امؽ ےہ سج یک 

 زوکة ہن دی اجےئ ۔

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

  



 

 

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زنک ےک ایبؿ ںیم

     665    حسیث 

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  َٟطُ یَِو٦َ ا  ١َ ٥َِٟ یَُؤزِّ َزََاَتطُ ٣ُثِّ و٢ُ ٩ِ٣َ ََاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٣َا٢ْ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ََ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أ٧َ ا أَِْقَ ًّ َُٟط َزبٔيبََتأ٪ َیِل٠ُبُُط  ُطَحا

٨ِزَُک  َٛ و٢ُ أ٧ََا  ُ٘ ٨َٜٔطُ َي َّي ی٤ُِ  َحً

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک ےتہک ےھت سج صخش ےک اپس امؽ وہ اور وہ اس یک زوکة ادا ہن رکے وت ایقتم ےک روز وہ امؽ اکی ےجنگ 

اےنپ امکل وک اہیں کت ہک اپےئ اگ اس وک رھپ ےہک اگ اسپن یک وصرت ےنب اگ سج یک دو آوھکنں رپ ایسہ داغ وہں ےگ اور ڈوھڈنے اگ 

 اس ےس ںیم ریتا امؽ وہں سج یک زوکة وت ےن ںیہن دی یھت ۔

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

  

 زوکة اچر اپویں یک

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة اچر اپویں یک

     666    حسیث 

َوَجِسُت ٓٔيطٔ َِٔش٥ٔ اهَّللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َٗ َس أب فٔی اٟؼَّ َِٟدلَّ َ َٛٔتاَب ٤ًََُز ب٩ِٔ ا أ َّطُ َْقَ ٔة فٔی ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٗ َس اٟزَّحٔي٥ٔ َٛٔتاُب اٟؼَّ

٥ُ٨َ فٔی ١َُِّ َخ٤ِٕص َطاْة َوَٓٔى  َِ ِٟ َُٓسو٧ََضا ا ی٩َ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ٍٕ َؤًِْشٔ ٥ِ َت٩ُٜٔ أَِربَ َٟ إِٔ٪  َٓ ٔلَی َخ٤ِٕص َوثَََلثٔيَن اب٨َُِة ٣ََدإق  َٚ َذَٟٔک إ ِو َٓ  

َٚ َذَٟٔک  ِو َٓ َٟبُوٕ٪ َوَٓٔى  ٌٔيَن ب٨ُِٔت  ََ ٔلَی َخ٤ِٕص َوأَِر َٚ َذَٟٔک إ ِو َٓ َٟبُوٕ٪ َذََکْ َوَٓٔى  اب٩ُِ  َٓ ُة اب٨َُِة ٣ََدإق  َٗ و ْة َطُ َّ٘ ٔ يَن ح ٔلَی ٔستِّ  إ

ِح١ٔ َوَٓٔى  َٔ ِٟ َٚ َذَٟٔک ا ِو َٓ َٟبُوٕ٪ َوَٓٔى  ٌٔيَن اب٨ََِتا  ٔلَی تِٔش َٔک إ َٚ ذَٟ ِو َٓ ْة َوَٓٔى  ًَ ٌٔيَن َجَذ ٔلَی َخ٤ِٕص َوَسِب َٚ َذَٟٔک إ ِو ی٩َ َٓ ٔلَی ًِْٔشٔ  إ

ٌٔيَن ب٨ُِٔت  ََ هٔی ١َُِّ أَِر َٓ ًَلَی َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ٤َا َزاَز  َٓ ِح١ٔ  َٔ ِٟ َتا ا َٗ و َتأ٪ َطُ َّ٘ ٔ ْة َوفٔی َسائ٤َٔةٔ َو٣ٔائَٕة ح َّ٘ ٔ َٟبُوٕ٪ َوفٔی ١َُِّ َخ٤ِٔشيَن ح

ٔلَی ٣ٔائََتئِن َطاَتأ٪ َوَٓٔى  َٚ َذَٟٔک إ ِو َٓ ی٩َ َو٣ٔائَٕة َطاْة َوَٓٔى  ٔلَی ًِْٔشٔ ٌٔيَن إ ََ ِت أَِر َِ ٥ٔ٨َ إَٔذا ب٠ََ َِ ِٟ ٔلَی ثَََلٔث ٣ٔائَٕة ثَََلُث ا َٔک إ َٚ ذَٟ ِو َٓ  

 ٔ ًَلَی ذَٟ ٤َا َزاَز  َٓ ٤ُِٟؼَّ ٔطَياظٕ  ًََوإر إَٔلَّ ٣َا َطاَئ ا ٔة َتِيْص َوََل َصز٣َْٔة َوََل َذاُت  َٗ َس ُد فٔی اٟؼَّ َٓهٔی ١َُِّ ٣ٔائَٕة َطاْة َوََل یُِْخَ ُٚ َوََل َک  سِّ

 َّ إ٧ٔ َٓ ٔة َو٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔيَلئِن  َٗ َس ٍٕ َخِظَيَة اٟؼَّ ُٚ بَيَِن ٣ُِحَت٤ٔ ٕٚ َوََل يََُفَّ ٔ تَر ِٔ ٍُ بَيَِن ٣ُ ؤیَّٔة َوفٔی یُِح٤َ أ٪ بَِي٨َُض٤َا بٔاٟشَّ ٌَ ُض٤َا یَتََراَج

ِْشٔ  ٌُ ِٟ ٍُ ا ُ ٕٚ ُرب ِت َخ٤َِص أََوا َِ ٔة إَٔذا ب٠ََ َٗ  اٟزِّ



 

 

اامؾ امکل ےن ڑپاھ رضحت رمع نب اطخب یک اتکب دصہق اور زوکة ےک ابب ںیم اس ںیم اھکل  اھ مسب اہلل ارلنمح ارلمیح ہی اتکب ےہ 

رہ اپچن ںیم اکی رکبی الزؾ ےہ بج وچسیب ےس زایدہ وہں سیتنیپ کت اکی ربس یک اوینٹن ےہ ارگ دصہق یک وچسیب اووینٹنں کت 

 سیل اوٹن کت دو ربس یک اوینٹن ےہ اس ےس زایدہ ںیم اسھٹ 

 
 

 
اکی ربس یک اوینٹن ہن وہ وت دو ربس اک اوٹن ےہ اس ےس زایدہ ںیم پ

رر اوٹن کت اچر ربس یک اوینٹن ےہ اس ےس زایدہ ںیم اوٹن کت نیت ربس یک اوینٹن ےہ وج اقلب وہ یتفج ےک اس ےس

 

 ھب
ح
پ 

 زایدہ ںیم 

ونے اوٹن کت دو اواینٹنں ںیہ دو دو ربس یک اس ےس زایدہ ںیم اکی وس سیب اوٹن کت نیت نیت ربس یک دو اواینٹنں ںیہ وج اقلب 

وٹن ںیم نیت ربس یک اوینٹن ےہ رکبایں وج وہں یتفج ےک اس ےس زایدہ ںیم رہ اچسیل اوٹن کت دو ربس یک اوینٹن ےہ اور رہ اچپس ا

ک لگ ںیم رچیت وہں بج اچسیل کت چنہپ اجںیئ اکی رکبی زوکة یک الزؾ وہیگ اس ےس زایدہ ںیم نیت وس رکبویں کت نیت رکبایں دعب 

بج زوکۃ ےنیل واےل اس ےک رہ ڑکنیسے ںیم اکی رکبی دانی وہیگ اور زوکة ںیم رکبا ہن ایلاجےئ اگ ایس رطح وبڑےھ اور بیع دار رگم 

یک راےئ ںیم انمبس وہ اور دج ادجا اوماؽ اکی ہن ےئک اجںیئ ےگ ایس رطح اکی امؽ دجا دجا ہن ایک اجاگیئ زوکة ےک وخػ ےس اور وج دو 

 اگ ۔آدیم رشکی وہں وت وہ آسپ ںیم روجع رک ںیل ربارب اک ہصح اگل رک اور اچدنی ںیم بج اپچن اوہیق وہ وت اچوسیلاں ہصح الزؾ آےئ 

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

  

 اگےئ لیب یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 اگےئ لیب یک زوکة اک ایبؿ

     667    حسیث 

اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ اِْلَِنَؼارٔيَّ أََخَذ  ٌَ نٔیِّ أَ٪َّ ٣ُ َِٟىَ ُتَٔی ب٤َٔا زُوَ٪  ٩ًَِ كَاُوٕض ا ّة ٣ُٔش٨َّّة َوأ َََقَ ٌٔيَن  ََ ا َو٩ِ٣ٔ أَِر ٌّ ّة َتبٔي َََقَ ٩ِ٣ٔ ثَََلثٔيَن 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٥ِ أَِس٤َ َٟ ا٢َ  َٗ ََِی أَِ٪ َیأُِخَذ ٨ِ٣ٔطُ َطِيّئا َو أ َٓ َٟ َذَٟٔک  َ أَِسأ َٓ اُظ  َ٘ ِٟ َّي أَ َِّی  َطِيّئا َحً ُتُوف َٓ ُط 

اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ  ٌَ ُس٦َ ٣ُ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اطؤس امیین ےس رواتی ےہ ہک اعمذ نب لبج ےن سیت اگویں ںیم ےس اکی اگےئ اکی ربس یک یل اور اچسیل اگویں ںیم دو ربس یک 

اور اہک ہک ںیہن انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ابرے ںیم اہیں کت ہک  اکی اگےئ یل اور اس ےس مک ںیم ھچک ہن ایل

 وپوھچں اگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس سپ وافت اپیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اعمذ نب لبج ےک آےن ےس ےلہپ ۔

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

  



 

 

 بج دو اسؽ یک زوکة یسک رپ وابج وہ اجےئ اس ےک رطےقی اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 بج دو اسؽ یک زوکة یسک رپ وابج وہ اجےئ اس ےک رطےقی اک ایبؿ

     668    حسیث 

َياَ٪  ِٔ ٔ ُس ظ ٩ًَِ َجسِّ هٔیِّ  َ٘ َياَ٪ اٟثَّ ِٔ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ُس ٌَ ٔ ًَلَى  ٩ًَِ اب٩ِٕ ٟ سُّ  ٌُ َٓکَاَ٪ َي ا  ّٗ َثُط ٣َُؼسِّ ٌَ ََ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ ب٩ِٔ 

ًَلَى ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِد١ٔ َوََل َتأُِخُذ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا  ٠َِي٨َا بٔاٟشَّ ًَ سُّ  ٌُ اُٟوا أََت َ٘ َٓ ِد١ٔ  اا٨َّٟأض بٔاٟشَّ َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ َذٟ أب َذََکَ  َِٟدلَّ ٢َ  ا

ََٟة َوََل اٟزُّ  و ُٛ َ ِد٠َٔة َیِح٠ٔ٤َُضا اٟزَّاعٔی َوََل َتأُِخُذَصا َوََل َتأُِخُذ اِْل ٠َِيض٥ِٔ بٔاٟشَّ ًَ سُّ  ٌُ ٥ِ َت ٌَ ٥ٔ٨َ ٤ًَُزُ َن َِ ِٟ ِح١َ ا َٓ ٤َِٟاخَٔف َوََل  َّى َوََل ا ِ

٥ٔ٨َ َوخٔ  َِ ِٟ ًَِس٢ْ بَيَِن َُٔذأء ا  َٝ ٔ َة َوَذٟ ٨ٔيَّ َة َواٟثَّ ًَ َِٟحَذ ٔ َوَتأُِخُذ ا  َيارٔظ

ضد ؼ ) ینعی زوکۃ ووصؽ رکےن واال ( رکےک اجیھب وت وہ رکبویں ںیم وچبں وک یھب امشر رکےت 

 

می
ایفسؿ نب علااہلل وک رمع نب اطخب ےن 

 ےھت ولوگں ےن اہک مت وچبں وک امشر رکےت ںیہ نکیل ہچب ےتیل ںیہن وہ وت بج آےئ وہ رمع نب اطخب ےک اپس ایبؿ ایک اؿ ےس ہی ارم وت اہک

ےک ت رمع ےن اہں مہ ہ ےت ںیہ وچبں وک ہکلب اس ےچب وک سج وک رچوااہ ااھٹ رک اتلچ ےہ نکیل ںیہن ےتیل اس وک ہن ومیٹ رکبی وک وج اھکےن رضح

ی وہ رکب واےطس ومیٹ یک اجےئ اور ہن اس رکبی وک وج اےنپ ےچب وک اپیتل وہ اور ہن احہلم وک اور ہن رن وک اور ےتیل ںیہ مہ اکی اسؽ ای دواسؽ یک

 وج وتمطس ےہ ہن ہچب ےہ ہن وبڑیھ ےہ ہن تہب دمعہ ےہ ۔

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

  

 زوکة ںیم ولوگں وک گنت رکےن یک اممتعن

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة ںیم ولوگں وک گنت رکےن یک اممتعن

     669    حسیث 

 َ٨ َِ أب َٔ َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َِٟت ٣ُزَّ  ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل أَي ٓٔيَضا َطاّة ٩ًَِ  ةٔ ََفَ َٗ َس ٥ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

اُٟوا َطاْة ٩ِ٣ٔ اٟ َ٘ َٓ اةُ  ٔ اٟظَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا َصٔذظ َ٘ َٓ ًَٔوي٥ٕ   َٕ وَ٪ ََل َحآَّٔل َذاَت ََضِ ٌُ ٔ ٔ أَص٠َُِضا َوص٥ُِ كَائ ًَِلي صَٔذظ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا أَ َ٘ َٓ ةٔ  َٗ َس ؼَّ

 ٔ ا٦ ٌَ ٩ًَِ اٟلَّ ِّٜبُوا  َ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٧ ت٨ُٔوا ا٨َّٟاَض ََل َتأُِخُذوا َحزََرأت ا ِٔ  َت



 

 

 تہب دودھ وایل وت رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےک اپس رکبایں آںیئ زوکة یک اس ںیم اکی رکبی دیھکی

وپاھچ آپ ےن ہی رکبی یسیک ےہ ولوگں ےن اہک زوکة یک رکبی ےہ رضحت رمع ےن رفامای ہک اس ےک امکل ےن یھبک اس وک وخیش ےس ہن 

 دای وہاگ ولوگں وک ےنتف ںیم ہن ڈاول اؿ ےک  رتہنی اوماؽ ہن ول اور ابز آؤ اؿ اک رزؼ نیھچ ےنیل ےس ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة ںیم ولوگں وک گنت رکےن یک اممتعن

     670    حسیث 

َس ب٩َِ ٣َِش٠َ  ٍَ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ أَِطَح َٗ َّطُ  ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ أ٧َ ٤ََة اِْلَِنَؼارٔيَّ ََاَ٪ َیأِتٔيض٥ِٔ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ِّ٘ اْئ ٩ِ٣ٔ َح َٓ َِٟيطٔ َطاّة ٓٔيَضا َو ٔ وزُ إ ُ٘ ََل َي َٓ َة ٣َأَٟک  َٗ ٔلَیَّ َػَس ِد إ ٤َِٟا٢ٔ أََِّخٔ و٢ُ َٟٔزبِّ ا ُ٘ َي َٓ ا  ّٗ ب٠ََٔضا٣َُؼسِّ َٗ  طٔ إَٔلَّ 

 ےس ہک دمحم نب  ہملس ااصنری آےت ےھت زوکة ےنیل وک وت دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےس رواتی ےہ ہک ربخ دی ھجم وک دو وصخشں ےن ہلیبق اعجش

 ےتہک ےھت اصبح امؽ ےس الؤ ریمے اپس زوکة اےنپ امؽ یک رھپ وہ وج رکبی ےل رک آات ارگ وہ زوکة ےک القئ وہیت وت وبقؽ رک ےتیل ۔

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

  

 دصہق انیل اور نج ولوگں وک انیل درتس ےہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق انیل اور نج ولوگں وک انیل درتس ےہ اؿ اک ایبؿ

     671    حسیث 

 ٔ ُة ٟ َٗ َس ا٢َ ََل َتٔح١ُّ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ازٕ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ أَِو ٩ًَِ  َِ ٔ ىٓٔيٕ إَٔلَّ َٟٔد٤َِشٕة ٟ َِ

ًَلَی ا  َٚ ُتُؼسِّ َٓ ٜٔيْن  ُط َجاْر ٣ِٔش َٟ ار٦ٕٔ أَِو َٟٔزُج١ٕ اِطتََراَصا ب٤َٔأٟطٔ أَِو َٟٔزُج١ٕ  َِ ٔ ٠َِيَضا أَِو ٟ ًَ ا١ٕ٣ٔ  ٌَ ٔ ٜٔيُن ٟ ٤ِِٟٔش أَصَِسي ا َٓ ٜٔئن  ٤ِِٟٔش

ىٔيِّ  َِ ٠ِٟٔ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای زوکة درتس ںیہن امدلار یک رگم اپچن آدویمں وک درتس ےہ اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ 

ےلہپ اغزی وج اہجد رکات وہ اہلل یک راہ ںیم دورسے وج اعلم وہ زوکة اک ینعی زوکة وک ووصؽ اور لیصحت رکات وہ رسیتے دمویؿ ینعی وج 

 امؽ ےک وعض ںیم اپوچنںی وج نیکسم اسمہہی ےک اپس ےس وطبر دہہی ےک آےئ ۔ رقدضار وہ وچےھت وج زوکة وک رخدی ےل اےنپ

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

  



 

 

 زوکة ہن دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة ہن دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

     672    حسیث 

ََٟحاصَِستُُض٥ِ  اَّل  َ٘ ٔ ونٔی ً ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ ا٢َ  َٗ  َٙ ی سِّ ُط أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي َیِحٌَي  ٠َِيطٔ  َحسَّ ًَ 

  ۔اامؾ امکل ےس رواتی ےہ ہک اوبرکب دصقی ےن رفامای ہک ارگ ہن دںی ےگ ریس یھب اوٹن ابدنےنھ یک وت ںیم اہجد رکوں اگ اؿ رپ

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة ہن دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

     673    حسیث 

ًَِحَبطُ  َ أ َٓ َٟب٨َّا  أب  َِٟدلَّ َب ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ ََشٔ َٗ َّطُ  َّطُ َوَرَز  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أ٧َ أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ اُظ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َصَذا ا٠َّٟبَُن  َ٘ َّٟٔذي َس َشأ٢ََ ا َٓ

٠ِتُ  ٌَ َح َٓ َِٟبا٧َٔضا  َح٠َبُوا لٔی ٩ِ٣ٔ أَ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔة َوص٥ُِ َيِش َٗ َس ٥ِ اٟؼَّ ٌَ ٥ْ ٩ِ٣ٔ َن ٌَ إَٔذا َن َٓ اُظ  ِس َس٤َّ َٗ أَِزَخ١َ ًَلَی ٣َإئ  َٓ ُضَو صََذا  َٓ ائٔی  َ٘ ُط فٔی ٔس

ائَطُ ٤ًَُزُ بِ  َ٘ اِسَت َٓ أب یََسُظ  َِٟدلَّ  ٩ُ ا

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمعنب اطخب ےن دودھ ایپ وت الھب ولعمؾ وہا وپاھچ ہک ہی دودھ اہکں ےس آای وج الای  اھ وہ وبال ہک 

اؿ اک دودھ وچنڑ رک ےھجم دای ںیم ےن اینپ ںیم اکی اپین رپ ایگ  اھ اور اس اک انؾ ایبؿ ایک واہں رپ اجونر زوکة ےک اپین یپ رےہ ےھت ولوگں ےن 

 کشم ںیم رھک ایل وہ یہی دودھ  اھ وج آپ ےن ایپ وت رضحت رمع ےن اانپ اہھت ہنم ںیم ڈاؽ رک ےق یک ۔

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

  

 زوکة دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   باب

 زوکة دےنی واولں رپ یتخس اک ایبؿ

     674    حسیث 

 َ ٍَ َزَ َِٟيطٔ یَِذَُکُ أَ٪َّ َرُجَّل ٨َ٣َ ٔ َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٤ََز ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا٣َّٔل ٟ ُط أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ًُِط َوََل ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َِٟيطٔ ٤ًَُزُ أَِ٪ َز ٔ ََٜتَب إ َٓ اَة ٣َأٟطٔ 



 

 

َٝ َزََاَة ٣َأٟطٔ  َتأُِخِذ  ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ٠َِيطٔ َوأَزَّى  ًَ اِطَتسَّ  َٓ َٝ اٟزَُّج١َ  ٔ َّ َذٟ َب٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٍَ ا ًَا١ُ٣ٔ ٤ًَُزَ  ٨ِ٣ُٔط َزََاّة ٣َ ََٜتَب  َٓ

َِٟيطٔ ٤ًَُزُ أَِ٪ ُخِذَصا ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ََٜتَب إ َٓ  َٝ ٔ َُٟط َذٟ َِٟيطٔ یَِذَُکُ  ٔ  إ

ےن رمع نب علاا زیسی وک اھکل ہک اکی صخش اےنپ امؽ یک زوکة ںیہن داتی رمع ےن وجاب ںیم اھکل ہک وھچڑ  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اکی اعلم

 دے اس وک اور املسمونں ےک اسھت اور زوکة ہن ایل رک اس ےس۔ ہی ربخ اس صخش وک یچنہپ اس وک ربا ولعمؾ وہا اور اےنپ امؽ یک زوکة ادا رک

 صخش ےس ۔ االطع دی اوہنں ےن وجاب ںیم اھکل ہک ےل ےل زوکة وک اسدی دعب اس ےک اعلم ےن رضحت رمع وک 

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

  

 ولھپں اور ویموں یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک زوکة اک ایبؿ

     675    حسیث 

 ٩ًَِ َ٘ ا٢َ َٓٔى َس َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َُِْسٔ ب٩ِٔ َس َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر َو يُوُ٪ ُس٠َِىَ ٌُ ِٟ ٤َاُئ َوا ِت اٟشَّ

ِْشٔ  ٌُ ِٟ ُٕ ا ٔح نِٔؼ ـِ ِْشُ َوَٓٔى ُسقَٔی بٔا٨َّٟ ٌُ ِٟ ١ُ ا ٌِ َب ِٟ  َوا

تی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک ابراین اور زری ہمشچ ای اتالب یک زنیم ںیم اور امیلسؿ نب اسیر اور رسب نب دیعس ےس روا

 اس وجھکر ںیم سج وک اپین یک احتج ہن وہ دوساں ہصح زوکۃ ےہ اور وج زنیم اپین چنیس رک رت یک اجےئ اس ںیم وسیباں ہصح زوکة اک ےہ ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک زوکة اک ایبؿ

     676    حسیث 

ُٚ ابِ  ِذ ًَ اَرةٔ َوََل  َٔ ِٟ اُ٪ ا زُوُر َوََل ٣ُِْصَ ٌِ ِٟحُ ٔة ا٨َِّٟد١ٔ ا َٗ ا٢َ ََل یُِؤَخُذ فٔی َػَس َٗ َُّط  ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ َٗ  ٕٙ ًَلَی  ٩ٔ حُبَِي سُّ  ٌَ َوصَُو ُي

ةٔ  َٗ َس ٤َِٟا٢ٔ َوََل یُِؤَخُذ ٨ِ٣ُٔط فٔی اٟؼَّ  َػاحٔٔب ا

انب اہشب زرہی ےن اہک ہک وجھکر یک زوکۃ ںیم رعجور)اکی مسق یک رخاب وجھکر ےہ وج وسےنھک ےس وکڑا وہ اجیت ےہ( اور رصماؿ اافلرہ 

ق)ہی یھب ردی وجھکروں یک مسق ںیہ( ہن یل اجںیئ 
 
 ی
چب

یگ اور اثمؽ اؿ یک رکبویں یک یس ےہ ہک اصبح امؽ ےک امؽ ےک امشر اور ذعؼ نب 



 

 

 ںیم بس مسق یک امشر یک اجںیئ یگ نکیل یل ہن اجںیئ یگ ۔

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

  

 ولغں اور زوتیں یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ں اور زوتیں یک زوکة اک ایبؿولغ

     677    حسیث 

ِْشُ  ٌُ ِٟ ا٢َ ٓٔيطٔ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَّیُِتؤ٪  َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي َیِحٌَي   َحسَّ

 اامؾ امکل ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک زوتیؿ ںیم ایک وابج ےہ وبےل دوساں ہصح۔

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

  

 الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

     678    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ْة ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ٔسطٔ َػَس ٔ َوََل فٔی ََفَ ًَِبٔسظ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ فٔی  ًَلَی ا َِٟيَص  ا٢َ  َٗ  ٥َ 

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیہن ےہ املسمؿ رپ اےنپ وھگڑے اور الغؾ یک زوکة ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

     679    حسیث 

 ٔ َِٟحزَّأح ُخِذ ٩ِ٣ٔ َخِي٨َٔ٠ا َوَرٗٔي٘ اُٟوا ْٔلَِٔی ًُبَِيَسَة ب٩ِٔ ا َٗ ا٦ٔ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ أَص١َِ اٟظَّ َٛ ٩ًَِ ُس٠َِىَ أََِی ث٥َُّ  َٓ ّة  َٗ ٔلَی ٤ًَُزَ ٨َا َػَس َتَب إ

ُدِذ  َٓ َِٟيطٔ ٤ًَُزُ إِٔ٪ أََحبُّوا  ٔ ََٜتَب إ َٓ ٔلَی ٤ًََُز  ََٜتَب إ َٓ ا  ـّ ََِی ٤ًَُزُ ث٥َُّ ٤َُّ٠ََوُظ أَِي أ َٓ أب  َِٟدلَّ ِٚ ب٩ِٔ ا ٠ًََِيض٥ِٔ َواِرُز َصا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َواِرزُِزَصا 

ِؤٟطٔ َرح٤َُٔط اهَّللُ َواِرزُ  َٗ ىَي  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک ٣َ َٗ ُض٥ِ  َ٘ ائٔض٥ِٔ َرٗٔي َُٓقَ ًَلَی  و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِيض٥ِٔ َي  ِزَصا 



 

 

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اشؾ ےک ولوگں ےن اوب دیبعہ نب فراح ےس اہک ہک امہرے وھگڑوں اور الغومں یک زوکة ایل رکو 

رہ اوب دیبعہ ےس اہک اوہنں ےن اوہنں ےن ااکنر ایک اور رضحت رمع نب اطخب وک ھکل اجیھب رضحت رمع ےن یھب ااکنر ایک رھپ ولوگں ےن دواب

رضحت رمع وک اھکل رضحت رمع ےن وجاب ںیم اھکل ہک ارگ وہ ولگ اؿ زیچوں یک زوکة دانی اچںیہ وت اےس اؿ ےس ےل رک ایہن ےک ریقفوں 

 وک دے دے اور اؿ ےک الغومں اور ولڈنویں یک وخراک ںیم فرػ رک ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

     680    حسیث 

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ا٢َ َجاَئ َٛٔتاْب ٩ِ٣ٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أ٧َ ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ٩ًَِ  أَِٔی َوصَُو ب٤ٔٔىّي أَِ٪ ََل َیأُِخَذ ٩ِ٣ٔ إ

ّة  َٗ َِٟدِي١ٔ َػَس َش١ٔ َوََل ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ  ا

علا اہلل نب ایب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی اک طخ ریمے ابپ ےک اپس آای بج وہ ینم ںیم ےھت ہک دہش اور وھگڑے یک 

 زوکة ھچک ہن ےل ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 الغؾ ولڈنی اور وھگڑوں اور دہش یک زوکة اک ایبؿ

     681    حسیث 

ا٢َ َوصَ  َ٘ َٓ ِٟبََراذٔی٩ٔ  ٔة ا َٗ ٩ًَِ َػَس ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ُِٟت َس َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ةٕ ٩ًَِ  َٗ َِٟدِي١ٔ ٩ِ٣ٔ َػَس  ١ِ فٔی ا

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک وپاھچ ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس ہک رتیک وھگڑوں ںیم زوکة ایک ےہ اوہنں ےن وجاب دای ایک 

 وھگڑوں ںیم یھب زوکة ےہ ۔

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

  

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ



 

 

     682    حسیث 

 ِٟ ِٟحٔزِیََة ٩ِ٣ٔ ٣َُحؤض ا ٥َ أََخَذ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ی٩ِٔ َوأَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ َبَِحَ

 ٔ ِٟبَرِبَز اَ٪ أََخَذَصا ٩ِ٣ٔ ا َّٔ ًَ َٓارَٔض َوأَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  أب أََخَذَصا ٩ِ٣ٔ ٣َُحؤض  َِٟدلَّ  ا

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک اچنہپ ھجم وک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن زجہی ایل رحبنی ےک وجمس ےس اور رمع نب اطخب ےن زجہی 

 ےس اور امثعؿ نب نافؿ ےن زجہی ایل ربرب ےس ۔ ایل افرس ےک وجمس

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

     683    حسیث 

٩ًَِ أَ  ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ ٩ًَِ َج َ٘ َٓ ٍُ فٔی أ٣َِزٔص٥ِٔ  َٕ أَِػ٨َ ِي َٛ ا٢َ ٣َا أَِزرٔي  َ٘ َٓ ٤َُِٟحوَض  أب َذََکَ ا َِٟدلَّ بٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

و٢ُ ُس٨ُّوا بٔض٥ِٔ ُس  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ََٟش٤ٔ ٖٕ أَِطَضُس  ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٜٔ  َتأب ٨ََّة أَص١ِٔ اِل

اامؾ دمحم نب ابرق ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن ذرک ایک وجمس اک اور اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن ایک رکوں اؿ ےک ابرے ںیم وت 

اہک علاارلنمح نب وعػ ےن وگایہ داتی وہں ںیم ہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 وہ رطہقی ربوت وج الہ اتکب ےس ربےتت وہ ۔ اؿ ےس

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

     684    حسیث 

أب أَ٪َّ  َِٟدلَّ ٚٔ ٩ًَِ أَِس٥َ٠َ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َِٟورٔ ًَلَی أَص١ِٔ ا َة َز٧َا٧ٔيَر َو ٌَ ََ َصٔب أَِر ًَلَی أَص١ِٔ اٟذَّ ِٟحٔزَِیَة  َب ا أب ََضَ َِٟدلَّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 ٕ ُة ثَََلثَٔة أَیَّا٦ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َؤؿَيا ُٚ ا ٍَ َذَٟٔک أَِرَزا ٌٔيَن زِٔرَص٤ّا ٣َ ََ  أَِر

اطخب ےن رقمر ایک زجہی وک وسےن واولں رپ رہ اسؽ ںیم اچر دانیر اور  املس وج ومیل ںیہ رمع نب اطخب ےک ےس رواتی ےہ ہک رمع نب

اچدنی واولں رپ رہ اسؽ ںیم اچسیل درمہ اور اسھت اس ےک ہی یھب  اھ ہک وھبےک املسمونں وک اھکان الھکںیئ اور وج وکیئ املسمؿ اؿ ےک 

 اہیں آرک ارتے وت اس یک نیت روز یک ایضتف رکںی ۔

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



 

 

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

     685    حسیث 

٤َِيا ًَ ّة  َٗ ٔ ٧َا ِضز أب إٔ٪َّ فٔی اٟوَّ َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ وَ٪ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٌُ ٔٔ ٔلَی أَص١ِٔ بَِيٕت َی٨َِت َضا إ ٌِ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ اِز َ٘ َٓ َئ 

َٕ َتأ١َُُِ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق  ِي َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ و٧ََضا بٔاِْلٔب١ٔٔ  ُْطُ ِ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ َي َ٘ َٓ ٤َِياُئ  ًَ ٠ُِت َوؤَی  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ  بَٔضا  ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٩ِ٣َٔ َن َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ٥ِ ٌَ ِٟحٔزَِیٔة ؤَی أ٦َِ ٩ِ٣ٔ َن ٠َِيَضا َوِس  ا ًَ ٠ُِت إٔ٪َّ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ أََرِزت٥ُِ َواهَّللٔ أ٠ََََِضا  َ٘ َٓ ِٟحٔزَِیٔة  ٥ِ ا ٌَ ٠ُِت ب١َِ ٩ِ٣ٔ َن ُ٘ َٓ ٔة  َٗ َس ِٟحٔزِیَةٔ اٟؼَّ ٥َ ا

ْة إَٔلَّ جَ  َٔ ِي اَٛٔضْة َوََل ُطَ َٓ َََٓل َتُٜوُ٪   ٍْ ْٖ تِٔش ِت َوََاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٔػَحا ٨َُٔحَ َٓ أ٣َََز بَٔضا ٤ًَُزُ  َث َٓ ٌَ َب َٓ  ٖٔ َحا ١َ ٨ِ٣َٔضا فٔی ت٠َِٔک اٟؼِّ ٌَ

َؼَة اب٨َِتٔطٔ ٣ٔ  ِٔ ٔلَی َح ُث بٔطٔ إ ٌَ َّٟٔذي یَِب ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َویَُٜوُ٪ ا ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل َؼاْ٪ بَٔضا إ ِ٘ إِٔ٪ ََاَ٪ ٓٔيطٔ نُ َٓ ٩ِ آَّٔخٔ َذَٟٔک 

 ١َ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ َؼَة  ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ فٔی َحىِّ َح َّی اهَّللُ  ٔلَی أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل َث بٔطٔ إ ٌَ َب َٓ َِٟحزُورٔ  َِٟح٥ٔ ت٠َِٔک ا  ٩ِ٣ٔ ٖٔ َحا  فٔی ت٠َِٔک اٟؼِّ

٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼاَر  ٠َِيطٔ ا ًَ ا  ًَ َس َٓ  ٍَ ٔ ُؼ٨ َٓ َِٟحزُورٔ  َِٟح٥ٔ ت٠َِٔک ا  َوأ٣َََز ب٤َٔا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ 

 ےہ ہک اوہنں ےن اہک رضحت رمع نب اطخب ےس ہک رتش اخےن ںیم اکی ادنیھ اوینٹن ےہ وت رفامای رضحت املس نب دعوی ےس رواتی

رمع ےن وہ اوینٹن یسک  رھواولں وک دے دے اتہک وہ اس ےس عفن ااھٹںیئ ںیم ےن اہک وہ ادنیھ ےہ رضحت رمع ےن اہک اس وک اووٹنں یک 

 اھکےئ یگ رضحت رمع ےن اہک وہ زجےی ےک اجونروں ںیم ےس ےہ ای دصہق ےک ںیم ےن اطقر ںیم ابدنھ دںی ےگ ںیم ےن اہک وہ اچرہ ےسیک

اہک وہ زجےی ےک رضحت رمع ےن اہک واہلل مت ولوگں ےن اس ےک اھکےن اک ارادہ ایک ےہ ںیم ےن اہک ںیہن اس رپ اشنین زجہی یک وموجد ےہ وت 

س ون ایپےل ےھت وج ویمہ ای ایھچ زیچ آیت آپ اؿ ںیم رھک رک آپ یلص اہلل مکح ایک رضحت رمع ےن اور ووہ رحن یک آ ی اور رضحت رمع ےک اپ

یت وت ہیلع وملس یک ویبیبں وک اجیھب رکےت اور بس ےس آرخ ںیم اینپ یٹیب س ہص ےک اپس ےتجیھب ارگ وہ زیچ مک وہیت وت یمک س ہص ےک ےصح ںیم وہ

 یک ویبیبں وک رواہن ایک دعب اس ےک اکپےن اک مکح ایک اور بس اہمفرنی ےلہپ آپ ےن وگتش وک ایپولں ںیم ڈاؽ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 اور ااصنر یک دوعت رک دی ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وہید واصنری اور وجمس ےک زجہی اک ایبؿ

     686    حسیث 

 َ ٩ِ أ َّ٤ًَ ِٟحٔزِیََة  وا ا ٌُ ـَ أٟطٔ أَِ٪ َي ٔلَى ٤ًَُّ َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ِٟحٔزِیَٔة حٔيَن ُيِش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ  ِس٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا



 

 

 ں ںیم ےس املسمؿ وہں اؿ اک زجہی اعمػ رکںی ۔اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رمع نب علاا زیسی ےن ھکل اجیھب اےنپ اعولمں وک وج ولگ زجہی واول

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

  

 ذویمں ےک دوسںی ہصح اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ذویمں ےک دوسںی ہصح اک ایبؿ

     687    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ  ِْشٔ یُزٔیُس  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ َٕ ا ِٟٔح٨َِلٔة َواٟزَّیِٔت نِٔؼ أب ََاَ٪ یَأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟبٔم ٩ِ٣ٔ ا َِٟدلَّ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

ِْشَ  ٌُ ِٟ ِِٟ٘ٔل٨ٔيَّةٔ ا ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوَیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ا ٔلَی ا َِٟح١ُ٤ِ إ  بَٔذَٟٔک أَِ٪ یَََُِٜر ا

ی ط ےک اکرفوں ےس وہیگں اور لیت اک وسیباں ہصح ےتیل ےھت اتہک دمہنی ںیم  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت

 

رمع نب اطخب ت

ی ہ ےس دوساں ہصح ےتیل ےھت ۔

 

 اس یک آدمین زایدہ وہ اور قطب

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 وسںی ہصح اک ایبؿذویمں ےک د

     688    حسیث 

ًَلَی ُس   ٕ وز ٌُ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٍَ ًَا٣َّٔل ٣َ ٨ُِت ََُُل٣ّا  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس أ٧َ ٤َِٟٔسی٨َٔة فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ٩ًَِ اٟشَّ ٚٔ ا و

ِْشَ  ٌُ ِٟ ٨ََُّٜٓا ٧َأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟبٔم ا أب  َِٟدلَّ  ب٩ِٔ ا

ی ط ےک افکر ےس اس

 

بئ نب سیدی ےس رواتی ےہ ہک ںیم اعلم  اھ علااہلل نب ہبتع ےک اسھت دمہنی ونمرہ ےک ابزار ںیم وت مہ ےتیل ےھت ت

 دوساں ہصح ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

  اک ایبؿذویمں ےک دوسںی ہصح

     689    حسیث 

 َٓ ِْشَ  ٌُ ِٟ أب ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟبٔم ا َِٟدلَّ ًَلَی أَيِّ َوِجطٕ ََاَ٪ َیأُِخُذ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َُّط َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ََاَ٪ َذَٟٔک ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘



 

 

َٔک ٤ًَُزُ  ِٟز٣ََُض٥ِ ذَٟ َ أ َٓ َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ   یُِؤَخُذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ فٔی ا

ی ط ےس دوساں ہصح ےسیک ےتیل ےھت وت انب اہشب ےن اہک ہک اایؾ اجتیلہ ںیم اؿ اام

 

ؾ امکل ےن وپاھچ انب اہشب ےس ہک رضحت رمع افکر ت

 ولوگں ےس دوساں ہصح ایل اجات  اھ رضحت رمع ےن ویہ اقمئ راھک اؿ رپ ۔

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

  

 زوکة درکی رھپ اس وک رخدی رک ےن ای ریھپےن اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة درکی رھپ اس وک رخدی رک ےن ای ریھپےن اک ایبؿ

     690    حسیث 

و٢ُ َح٤َ  ُ٘ أب َوصَُو َي َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٕٙ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َوََاَ٪ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ًَتٔي ٕض  ًَلَی ََفَ ٠ُِت 

َش  َٓ ُط بٔزُِخٕؽ  ٌُ ٔ َّطُ بَائ أََرِزُت أَِ٪ أَِطتَرٔیَُط ٨ِ٣ٔطُ َوَه٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ُط  ًَ ِس أََؿا َٗ َّٟٔذي صَُو ٨ًَِٔسُظ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرُسو٢َ اهَّللٔ اٟزَُّج١ُ ا ُِٟت  َ أ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِيئٔطٔ  َػل َٗ وزُ فٔی  ٌُ ِٟک٠َِٔب َي تٔطٔ ََا َٗ ائَٔس فٔی َػَس ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ُط بٔٔسِرَص٥ٕ َواحٕٔس  َٛ ًَِلا ٔ َوإِٔ٪ أَ  ََل َتِظتَرٔظ

املس نب دعدی ےس رواتی ےہ ہک انس ںیم ےن رمع نب اطخب ےس ےتہک ےھت ںیم ےن اکی صخش وک دمعہ وھگڑا دے دای دخا یک راہ ںیم رگم 

ہ ایک وت ںیم ےن دصق ایک ہک رھپ اس ےس رخدی ولں اور ںیم ہی اتھجمس وہں ہک وہ ب ات چیب ڈاےل اگ وس وپاھچ ںیم ےن اس صخش ےن اس وک ابت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای تم رخدی اس وک ارگہچ وہ اکی درمہ اک ےھجت دے دے اس ےئل ہک 

 اال ااسی ےہ ےسیج اتک ےق رک ےک رھپ اس وک اھک ےل ۔دصہق دے رک رھپ اس وک ےنیل و

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 زوکة درکی رھپ اس وک رخدی رک ےن ای ریھپےن اک ایبؿ

     691    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َذَٟٔک َرُسو٢َ ٩ًَِ  َشأ٢ََ  َٓ ًَُط  أََراَز أَِ٪ َیبَِتا َٓ ًَلَی ََفَٕض فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  أب َح١َ٤َ  َِٟدلَّ اهَّللٔ  أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

تَٔک  َٗ ِس فٔی َػَس ٌُ طُ َوََل َت ٌِ ا٢َ ََل َتبَِت َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

اطخب ےن اکی وھگڑا دای دخا یک راہ ںیم رھپ دصق ایک اس ےک رخدی ےن اک وت وپاھچ روسؽ اہلل  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب



 

 

 یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای تم رخدی اس وک اور ہن ریھپ دصہق وک ۔

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

  

 نج ولوگں رپ دصہق رطف وابج ےہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 نج ولوگں رپ دصہق رطف وابج ےہ اؿ اک ایبؿ

     692    حسیث 

ي َو  ُِٟقَ َّٟٔذی٩َ بَٔوازٔي ا ٩ًَِ ٤َ٠ُِٔا٧ٔطٔ ا ِْٔٔطٔ  ِٟ ُد َزََاَة ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یُِْخٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ِيبَرَ بَٔد ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع دصہق رطف اکنےتل اےنپ الغومں یک رطػ ےس وج وادی رقی اور  ربی ںیم ےھت ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 ؿنج ولوگں رپ دصہق رطف وابج ےہ اؿ اک ایب

     693    حسیث 

ِْٔٔطٔ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ یَُؤزِّ  ِٟ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ َزََاةٔ ا ُت َٓٔى َیحُٔب  ٌِ ٩ًَِ ٣َأٟک أَ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َس٤ٔ ثَىٔي  ٩ُ٤َ َحسَّ ـِ ٩ًَِ ١َُِّ ٩ِ٣َ َي ي َذَٟٔک 

٠َِيطٔ َواٟزَُّج١ُ یَُؤزِّ  ًَ  َٙ ٔٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٨ُِ َتطُ َوََل بُسَّ  َ٘ َٔ ٔ َوَرٗٔي٘ٔطٔ ٠َُِّض٥ِٔ َُائٔبٔض٥ِٔ َوَطاصٔسٔص٥ِٔ ٩ِ٣َ ََاَ٪ َن ٩ًَِ ٣ُکَاَتبٔطٔ َو٣َُسبَّزٔظ ي 

 َ ََل َزَ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٟ ٕ َو٩ِ٣َ  ٔ تَٔحاَرة يِر َِ ٔ ٕ أَِو ٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٟٔتَٔحاَرة َٗ ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ  ًَ اَة 

 ِٟ یَبّة َوصَُو َیزُِجو َحَياتَ ا ٥ِ٠َ َوََا٧َِت َُِيبَُتُط َْقٔ ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥َٔ٠ًَ ٣َکَا٧َُط أَِو  ٙٔ إٔ٪َّ َسيَِّسُظ إِٔ٪  ٔ ِبسٔ اِْلب ٨ًَِطُ ٌَ َِّی  ِّی أََري أَِ٪ یُزَك إٔن َٓ َتُط  ٌَ ُط َوَرِج

ِّیَ  ََل أََري أَِ٪ یُزَك َٓ ِس كَا٢َ َویَئَٔص ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ُُٗط  ًَلَی  َوإِٔ٪ ََاَ٪ إٔبَا ٤َا َتحُٔب  َٛ َِٟبازَٔیٔة  ًَلَی أَص١ِٔ ا ِْٔٔطٔ  ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َتحُٔب َزََاةُ ا َٗ ٨ُِط  ًَ

 َ ل ًَ اَ٪  ـَ ِْٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ِٟ َق َزََاَة ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ ًَ َّی اهَّللُ  ي َوَذَٟٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُِٟقَ ًَِبسٕ أَص١ِٔ ا ٕ أَِو  ًَلَی ١َُِّ َُحٓ  ی ا٨َّٟأض 

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن   َذََکٕ أَِو أ٧ُِثَي ٩ِ٣ٔ ا

اہک امکل ےن وج  رتہ انس ےہ اس ابب ںیم وہ ہی ےہ ہک آدیم اس صخش یک رطػ ےس دصہق رطف ادا رکے سج اک انؿ وہقفن اس رپ 

ہی الغؾ وابج ےہ اور اس رپ رخچ رکان رضوری ےہ اور اےنپ الغؾ اور اکمبت اور دمرب اور بس یک رطػ ےس دصہق ادا رکے وخاہ 

احرض وہں ای اغبئ رشط ہی ےہ ہک وہ املسمؿ وہں اجترت ےک واےطس وہں ای ہن وہں اور وج اؿ ںیم املسمؿ ہن وہ اس یک رطػ ےس 



 

 

 دصہق رطف ہن دے ۔

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

  

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     694    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ِْٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ِٟ َق َزََاَة ا ٥َ ََفَ َّ٠

ا ٣ٔ  ًّ ًَلَی ا٨َّٟأض َػا اَ٪  ـَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َر٣َ ِبٕس َذََکٕ أَِو أ٧ُِثَي ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٕ أَِو  ًَلَی ١َُِّ َُحٓ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ٕ أَِو َػا  ٩ِ َت٤ِز

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دصہق رطف رقمر ایک ولوگں رپ اکی اصع وجھکر اک اور اکی اصع وج اک 

 وہ ای وعرت املسمونں ںیم ےس ۔ رہ آزاد اور رہ الغؾ رپ رمد

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     695    حسیث 

ا٣ٔزٔيِّ  ٌَ ِٟ ٕح ا ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َْسِ ٌِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َس ا  ٩ًَِ ًَٔيأق ب٩ِٔ  ًّ ِْٔٔطٔ َػا ِٟ ُد َزََاَة ا ٨َّا ٧ُِْخٔ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔيَّ َي ٌٔيٕس ا ٍَ أَبَا َس َّطُ َس٤ٔ أ٧َ

ا ٩ِ٣ٔ َزبٔيٕب َوَذَٟٔک ََٔؼا ًّ ًّا ٩ِ٣ٔ إَٔٗٔم أَِو َػا ٕ أَِو َػا ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ ٕ أَِو َػا ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ا٦ٕ أَِو َػا ٌَ َ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ ك ًَ َّی اهَّللُ   َٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ٥َ  َوَس٠َّ

ایعض نب علااہلل ےن انس اوب دیعس دخری ےس مہ اکنےتل ےھت دصہق رطف اکی اصع وہیگں ےس ای اکی اصع وج ےس ای اکی اصع وجھکر 

 ےس ای اکی اصع رینپ ےس ای اکی اصع اوگنر کشخ ےس یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےک اصع ےس ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق رطف یک دقمار اک ایبؿ

     696    حسیث 



 

 

٤َِز إَٔلَّ ٣َزَّّة َواحَٔس  ِْٔٔطٔ إَٔلَّ اٟتَّ ِٟ ُد فٔی َزََاةٔ ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل یُِْخٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٌٔيرّ ٩ًَِ ٧َآ َد َط َُّط أََِّخَ إ٧ٔ َٓ  اّة 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع دصہق رطف ںیم ہشیمہ وجھکر دای رکےت ےھت رگم اکی ابر وج دےیئ ۔

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

  

 دصہق رطف ےنجیھب اک وتق

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق رطف ےنجیھب اک وتق

     697    یثحس 

َّٟٔذي ٔلَی ا ِْٔٔطٔ إ ِٟ ُث بٔزَََاةٔ ا ٌَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَِب ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ِْٔٔطٔ بَٔيِو٣َئِن  َحسَّ ِٟ ِب١َ ا َٗ ٍُ ٨ًَِٔسُظ  تُِح٤َ

 أَِو ثَََلثَةٕ 

رکےت ےھت دیع ےس دو نیت روز ےلہپ اس صخش ےک اپس اہجں دصہق رطف عمج انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع دصہق رطف جیھب دای 

 وہا رکات  اھ ۔

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

  

 اتکب ازلوکة :   ابب

 دصہق رطف ےنجیھب اک وتق

     698    حسیث 

 َّ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ِب١َ َحسَّ َٗ ِْٔٔطٔ  ِٟ ِحزُ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ ا َٔ ِٟ ٍَ ا ِْٔٔطٔ إَٔذا ك٠ََ ِٟ ُجوا َزََاَة ا ٥ٔ٠ٌِٔ َيِشَتٔحبُّوَ٪ أَِ٪ یُِْخٔ ِٟ ُسوا طُ َرأَي أَص١َِ ا ِِ  أَِ٪ َي

َّی ٤َُِٟؼل ٔلَی ا  إ

 ز ےک ۔اہک امکل ےن ںیم ےن داھکی الہ ملع وک وہ بحتسم اجےتن ےھت دصہق رطف وک اکنب ا بج رجف وہ دیع یک لبق امن

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

  

 اتکب اجحل : ابب



 

 

 ارحاؾ ےک ےئل لسغ رک ےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ےک ےئل لسغ رک ےن اک ایبؿ

     699    حسیث 

ًَِبسٔ اٟزَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  َس ب٩َِ أَِٔی بَِْکٕ َحسَّ ََٟسِت ٣َُح٤َّ ََّضا َو ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِيٕص أ٧َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

َتٔش١ِ  ِِ ٠َِت َٓ ا٢َ ٣ُزَِصا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک أَبُو بَِْکٕ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٟبَِيَسأئ    ث٥َُّ ُٟٔتض١َّٔ بٔا

ےس اامس تنب سیمع ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انج دمحم نب ایب رکب وک اقمؾ دیبا ںیم وت ذرک ایک اوبرکب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک لسغ رک ےک ارحاؾ ابدنھ ےل ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ےک ےئل لسغ رک ےن اک ایبؿ

     700    حسیث 

أ٣ََ  َٓ ٔة  َٔ ُِٟح٠َِي َس ب٩َِ أَِٔی بَِْکٕ بٔٔذي ا ََٟسِت ٣َُح٤َّ ٔب أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت ٤ًَُِيٕص َو ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َتٔش١َ ٩ًَِ َس ِِ َزَصا أَبُو بَِْکٕ أَِ٪ َت

 تُض١َّٔ  ث٥َُّ 

 دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک اامسء تنب سیمع ےن انج دمحم نب ایب رکب وک ذواہفیلحل ںیم وت مکح ایک اؿ وک اوبرکب ےن لسغ رک ےک ارحاؾ

 ابدنےنھ اک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ےک ےئل لسغ رک ےن اک ایبؿ

     701    حسیث 

٦َ َؤُٟسُخؤٟطٔ ٣َََّٜة َؤٟوُ  ِب١َ أَِ٪ یَُِحٔ َٗ ا٣ٔطٔ  َتٔش١ُ ْٔلَِٔحَ ِِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٓةَ ٩ًَِ ٧َآ َة َُعَ ًَٔظيَّ  ُٗوٓٔطٔ 

 واےطس ارحاؾ ابدنےنھ ےس ےلہپ اور لسغ رک ےت ےھت ہکم ںیم دالخ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع لسغ رکےت ےھت ارحاؾ ےک

 وہےن ےک واےطس اور لسغ رک ےت ےھت ونںی اترخی وک رعافت ںیم رہھٹےن ےک واےطس۔

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



 

 

  

 رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

     702    حسیث 

٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َِْخَ  ًَبَّإض َوا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ًَ ِبُس ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا بٔاِْلَبَِوأئ  َٔ ٣ََة اِخَت٠َ

 ِ ٦ُ َرأ ٤َُِِٟحٔ ٔش١ُ ا ِِ ٔ اهَّللٔ َي ًَبَّإض إ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  أَِرَس٠َىٔي  َٓ ا٢َ  َٗ ٦ُ َرأَِسطُ  ٤َُِِٟحٔ ٔش١ُ ا ِِ ٣ََة ََل َي ٤ِِٟٔشَوُر ب٩ُِ ٣َِْخَ ا٢َ ا َٗ لَی َسطُ َو

 َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ  ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ٧َئِن َوصَُو ُيِشتَرُ بَٔثِوٕب  َِٟقِ َتٔش١ُ بَيَِن ا ِِ َوَجِستُُط َي َٓ ِبُس اهَّللٔ أَِٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيِّ  ًَ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا 

٠ًََيِ  َّی اهَّللُ  َٕ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِي َٛ ًَبَّإض أَِسأََُٟک  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  َِٟيَک  ٔ ٔش١ُ َرأَِسطُ َوصَُو ب٩ُِ ح٨َُيِٕن أَِرَس٠َىٔي إ ِِ ٥َ َي طٔ َوَس٠َّ

 ًَ ٍَ أَبُو أَیُّوَب یََسُظ  َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦ْ ًَلَی ٣َُِحٔ ََٓؼبَّ  ٠َِيطٔ اِػبُِب  ًَ ا٢َ ْٔلِٔنَشإ٪ َيُؼبُّ  َٗ َّي بََسا لٔی َرأُِسُط ث٥َُّ  َلأِكَأَُظ َحً َٓ ِؤب  لَی اٟثَّ

َّی  ََٜذا َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ َص َٗ َب١َ بٔض٤َٔا َوأَِزبََز ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ َک َرأَِسُط بَٔيَسیِطٔ  ٠َِيطٔ َرأِٔسطٔ ث٥َُّ ََحَّ ًَ ١ُ  اهَّللُ  ٌَ ِٔ ٥َ َي  َوَس٠َّ

علا اہلل نب نینح ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس اور وسمر نب رخمہم ےن االتخػ ایک اوبا ںیم وت اہک علااہلل نب ابعس ےن رحمؾ اانپ 

ری ےک اپس رس دوھ  اتک ےہ وسمر نب رخمہم ےن اہک ںیہن دوھ  اتک ےہ ہک علااہلل نب نینح وک اجیھب علااہلل نب ابعس ےن اوباویب ااصن

وت اپای ںیم ےن اؿ وک لسغ رکےت وہےئ دو ڑکلویں ےک چیب ںیم وج ونکںیئ رپ یگل وہیت ںیہ اور وہ رپدہ ےئک وہےئ ےھت اکی ڑپکے وک وت 

السؾ ایک ںیم ےن اؿ وک، وپاھچ اوہنں ےن وکؿ ےہ ہی ںیم ےن اہک علااہلل نب نینح وہں ھجم وک اجیھب ےہ علااہلل نب ابعس ےن اتہک مت 

ےس وپوھچں سک رطح لسغ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج وہ رحمؾ وہےت ےھت وت اوب اویب ےن اانپ اہھت ڑپکے رپ رھک 

اؽ وت اپین رک رس ےس ڑپکا اٹہای اہیں کت ہک اؿ اک رس ھجم وک داھکیئ دےنی اگل رھپ اہک اوہنں ےن اکی آدیم ےس وج اپین ڈااتل  اھ اؿ رپ ہک اپین ڈ

اس ےن اؿ ےک رس رپ اور اوہنں ےن اانپ رس دوونں اہوھتں ےس الم رک آےگ الےئ رھپ ےھچیپ ےل  ےئ اور اہک ہک ااسی یہ داھکی  اھ ںیم  ڈاال

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک رکےت وہےئ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

     703    حسیث 



 

 

ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  لَی ب٩ِٔ ٨ِ٣َُيَة َوصَُو َيُؼبُّ  ٌِ ا٢َ َٟٔي َٗ أب  َِٟدلَّ ًََلأئ ب٩ِٔ أَِٔی َربَإح أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َتٔش١ُ ٩ًَِ  ِِ أب ٣َاّئ َوصَُو َي َِٟدلَّ ا

 ٌِ ا٢َ َي َ٘ َٓ ًَلَی َرأِٔسي  ٩ِ٠َ َیزٔیَسُظ اِػبُِب  َٓ أب اِػبُِب  َِٟدلَّ َُٟط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ََضا ِٔی إِٔ٪ أ٣ََزَِتىٔي َػبَِبُت  ٌَ لَی أَتُزٔیُس أَِ٪ َتِح

ّثا ٌَ ٤َِٟاُئ إَٔلَّ َط  ا

 ےھت ہک اطعء نب ایب رابح ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن اہک یلعی نب ہبنم ےک اور وہ اپین ڈاال رکےت بج رضحت رمع لسغ رکےت

 ےس اپین ڈاؽ ریمے رس رپ یلعی ےن اہک مت اچےتہ وہ ہک انگہ ھجم رپ وہ ارگ مت مکح رکو وت ںیم ڈاولں رضحت رمع ےن اہک ڈاؽ ویکہکن اپین ڈاےنل

 اور ھچک ہن وہاگ رگم ابؽ اور زایدہ رپاشیؿ وہں ےگ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

     704    حسیث 

َّي ٨ٔيََّتئِن َحً ََّٜة بَاَت بٔٔذي كُّوي بَيَِن اٟثَّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َز٧َا ٩ِ٣ٔ ٣َ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِبَح ث٥َُّ  ٩ًَِ ٧َآ ِّی اٟؼُّ ُيِؼبَٔح ث٥َُّ ُيَؼل

ِب١َ أَِ٪  یَِسُخ١ُ  َٗ َتٔش١َ  ِِ َّي َي َت٤ّٔزا َحً ٌِ َد َحاًجا أَِو ٣ُ ََّٜة َوََل یَِسُخ١ُ إَٔذا ََّخَ ًِلَی ٣َ َ ًَّٟٔي بٔأ ٔة ا ٨ٔيَّ ََّٜة إَٔذا َز٧َا ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ  یَِسُخ١َ ٣َ

ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ٠ُوا٣ٜط َٗ َتٔش٠ُوَ٪  ِِ َي َٓ ُط  ٌَ ََّٜة بٔٔذي كُّوي َوَیأ٣ُِزُ ٩ِ٣َ ٣َ ٣َ 

رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج زندکی وہےت ہکم ےک رہھٹ اجےت ذی وطی ںیم دو اھگویٹں ےک چیب ںیم اہیں کت ہک حبص وہ انعف ےس 

اجیت وت امنز ڑپےتھ حبص یک رھپ دالخ وہےت ہکم ںیم اس اھگیٹ یک رطػ ےس وج ہکم ےک اورپ یک اجبن ںیم ےہ اور بج جح ای رمعہ ےک 

ہن وہےت بج کت لسغ ہن رک ےتیل ذی وطی ںیم اور وج ولگ اؿ ےک اسھت وہےت اؿ وک یھب لسغ ارادے ےس آےت وت ہکم ںیم دالخ 

 اک مکح رکےت لبق ہکم ںیم دالخ وہےن ےک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک لسغ رکےن اک ایبؿ

     705    ثحسی 

 ٔ ٦ْ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ اَِلِحتََٔل٦ ٔش١ُ َرأَِسطُ َوصَُو ٣َُِحٔ ِِ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ںیہن دوھےت ےھت اےنپ رس وک ارحاؾ یک احتل ںیم رگم بج االتحؾ وہات ۔

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



 

 

  

 نج ڑپکوں اک ارحاؾ ںیم اننہپ ونممع ےہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 نج ڑپکوں اک ارحاؾ ںیم اننہپ ونممع ےہ اؿ اک ایبؿ

     706    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ َيأب  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤َُِِٟحٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َی٠َِبُص ا ًَ َّی اهَّللُ   َػل

ِٟبََرا٧َٔص َوََل  اؤیََلٔت َوََل ا َ ٤َائ٥َٔ َوََل اْٟسَّ ٌَ ِٟ ٤َُؽ َوََل ا ُ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت٠َِبُشوا ا ًَ َّی اهَّللُ  َٖ إَٔلَّ أََحْس  َػل ا َٔ ٔ ِٟد ٠َئِن ا ٌِ ََل َیحُٔس َن

 ًِ ُط اٟزَّ َيأب َطِيّئا ٣َشَّ َبئِن َوََل َت٠َِبُشوا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َي ِٟ ئِن َو َّٔ ٠َِي٠َِبِص ُخ َِٟوِرُض َٓ اُ٪ َوََل ا  ََفَ

وکؿ ےس ڑپکے ےنہپ وت رفامای آپ یلص علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رحمؾ 

 ومزوں وک اہلل ہیلع وملس ےن ہن ونہپ صیمق اور ہن ابدنوھ امعہم اور ہن ونہپ اپاجئہم اور ہن وٹیپ اور ہن ومزہ رگم سج وک لپچ ہن ےلم وت وہ اےنپ

 اؿ یگل وہ اور ورس ۔نہپ ےل اور اؿ وک اکٹ ڈاےل اس رطح ہک ےنخٹ ےلھک رںیہ اور ہن ونہپ اؿ ڑپکوں وک نج ںیم زرفع

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

  

 ارحاؾ ںیم رنیگن ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ںیم رنیگن ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     707    حسیث 

بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٦ُ ثَِوبّ ٩ًَِ  ٤َُِِٟحٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٠ََِبَص ا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ا سٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

 ٔ١َ ٣ َٔ ُض٤َا أَِس ٌِ َل ِ٘ َِٟي ئِن َو َّٔ ٠َِي٠َِبِص ُخ َٓ ٠َئِن  ٌِ ٥َِٟ َیحِٔس َن ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ إ٪ أَِو َوِرٕض َو ًََِفَ ُّا بٔزَ َبئِن ٩ِ ٣َِؼبُو ٌِ َٜ  اِل

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ابت ےس ہک رحمؾ راگن وہا ڑپکا زرفعاؿ ںیم ورس ںیم 

 ےنہپ اور رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج وک نیلعن ہن ںیلم وہ ومزے نہپ ےل رگم اس وک ونخٹں ےس اچین رک ےک اکٹ ےل۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 ارحاؾ ںیم رنیگن ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     708    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ًُ  ًَ ُث  أب یَُحسِّ َِٟدلَّ ٍَ أَِس٥َ٠َ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َُّط َس٤ٔ ٍٕ أ٧َ ٔ ًَلَی ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس ٩ًَِ ٧َآ أب َرأَي  َِٟدلَّ ٤ََز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا

ا٢َ ك٠ََِحُة یَا  َ٘ َٓ ُ یَا ك٠ََِحُة  ٤َِِٟؼبُوْ ِوُب ا ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا َصَذا اٟثَّ َ٘ َٓ  ٦ْ ُّا َوصَُو ٣َُِحٔ ٤ََّا صَُو ٣ََسْر اهَّللٔ ثَِوبّا ٣َِؼبُو ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ٧ٔ أ٣َٔيَر ا

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٟ ِوَب  ٠َِو أَ٪َّ َرُجَّل َجاصَّٔل َرأَي صََذا اٟثَّ َٓ َتٔسي ب٥ُِٜٔ ا٨َّٟاُض  ِ٘ ْة َي ٥ُِ أَیَُّضا اٟزَّصُِم أَئ٤َّٔ َّٜ ٪َّ ك٠ََِحَة ب٩َِ ًُبَِئس اهَّللٔ ٧

ََل َت٠َِبُشوا أَیَُّضا اٟزَّصُِم َط  َٓ ا٦ٔ  َة فٔی اِْلَِٔحَ َِ ٤َُِٟؼبَّ َياَب ا ةٔ ََاَ٪ ی٠ََِبُص اٟثِّ َِ ٤َُِٟؼبَّ َيأب ا ٔ اٟثِّ  ِيّئا ٩ِ٣ٔ َصٔذظ

انعف ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس املس ےس وج ومیل ےھت رمع نب اطخب ےک دحثی ایبؿ رکےت ےھت علااہلل نب رمع ےس ہک رمع نب 

ا راگن وہا ےہ ہحلط، ہحلط ےن اہک اطخب ےن داھکی ہحلط نب دیبع اہلل وک رنیگن ڑپکے ےنہپ وہےئ ارحاؾ ںیم وت وپاھچ رضحت رمع ےن ایک ہی ڑپک

اے اریم اوملنینم ہی یٹم اک رگن ےہ رضحت رمع ےن اہک مت ولگ وشیپا وہ ولگ اہمتری ریپوی رکےت ںیہ ارگ وکیئ اجلہ وج اس رگن 

مت ولگ اؿ رنیگن  ےس وافق ہن وہ اس ڑپکے وک دےھکی وت یہی ےہک اگ ہک ہحلط نب دیبع اہلل رنیگن ڑپکے ےتنہپ ےھت ارحاؾ ںیم، وت ہن ونہپ

 ڑپکوں ںیم ےس ھچک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ںیم رنیگن ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     709    حسیث 

ََّضا ََا٧َِت َت٠َِبُص  اْ٪ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ أ٧َ ًََِفَ َِٟيَص ٓٔيَضا َز ٣َْة  أت َوؤَی ٣َُِحٔ ٌَ ٤َُِٟظبَّ أت ا ِؼََفَ ٌَ ٤ُِٟ َياَب ا  اٟثِّ

 اامس تنب اوبرکب وخب رہگے مسک ےک رےگن وہےئ ڑپکے یتنہپ ںیھت ارحاؾ ںیم نکیل زرفعاؿ اس ںیم ہن وہیت ںیھت ۔

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

  

 رحمؾ وک یٹیپ ابدنےنھ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک یٹیپ ابدنےنھ اک ایبؿ

     710    حسیث 

 ٔ ٦ ٔة ٤ُ٠َِِٟٔحٔ َ٘ ٨ِٔ٤َِٟل ُظ ُِٟبَص ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَِْکَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ



 

 

  ےھت یٹیپ اک ابدنانھ واےطس رحمؾ ےک ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رکموہ اجےتن

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک یٹیپ ابدنےنھ اک ایبؿ

     711    حسیث 

٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ َّطُ ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک إَٔذا  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٦ُ َتِحَت ثَٔيابٔطٔ أ٧َ ٤َُِِٟحٔ ةٔ ی٠ََِبُشَضا ا َ٘ ٨ِٔ٤َِٟل و٢ُ فٔی ا ُ٘ َي

ٕف  ٌِ ََ ٔلَی  َضا إ ـَ ٌِ ََ ُ٘ٔس  ٌِ ا ُسيُوّرا َي ٌّ ِيَضا َج٤ٔي َٓ ١َ َطَ ٌَ  َج

ابدنےھ وت ھچک ابقتح ںیہن ےہ بج  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک ارگ رحمؾ اےنپ ڑپکوں ےک ےچین یٹیپ

 اس ےک دوونں انکروں ںیم ےمست وہں وہ اکی دورسے ےس ابدنھ دےی اجےت وہں ۔

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

  

 رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

 اتکب اجحل :   ابب

 ڈاھانپن اسیک ےہ رحمؾ وک اانپ ہنم

     712    حسیث 

ي َوِجَضطُ َوصَُو ٣َُِحٔ  لِّ َِ زِٔد ُي ٌَ ِٟ اَ٪ بٔا َّٔ ًَ َُّط َرأَي ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟح٨َهٔیُّ أ٧َ ٕ ا آَٔؼُة ب٩ُِ ٤ًَُيِر َُِٟفَ  ٦ْ ٩ًَِ ا

دمہنی ےس نیت زنمؽ رپ( ںیم رفاہصف نب ریمع یفنح ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی امثعؿ نب نافؿ وک رعج)اکی اگؤں اک انؾ ےہ 

 ڈاھ ےتپ ےھت ہنم اانپ ارحاؾ ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

     713    حسیث 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٦ُ ٩ًَِ ٧َآ ٤َُِِٟحٔ زُِظ ا َََٓل یَُد٤ِّ ٩ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّأِٔض  َٗ َٚ اٟذَّ ِو َٓ و٢ُ ٣َا  ُ٘  َز ََاَ٪ َي

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وھٹڑی ےک اورپ) واال ہصح( رس ںیم دالخ ےہ رحمؾ اس وک ہن اپھچےئ ۔



 

 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

     714    حسیث 

٣ّا َوَخ  ةٔ ٣َُِحٔ َٔ ُِٟحِح ًَِبسٔ اهَّللٔ َو٣َاَت بٔا ٩َ اب٨َُِط َواَٗٔس ب٩َِ  َّٔ َٛ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َز َرأَِسطُ َوَوِجَضطُ ٩ًَِ ٧َآ َّ٤ 

خفہ ںیم ارحاؾ یک احتل ںیم اور اہک انعف ےس رواتی
ح 

 ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن نفک دای اےنپ ےٹیب وادق نب علااہلل وک اور وہ رم  ےئ ےھت 

 ہک ارگ مہ ارحاؾ ہن ابدنےھ وہےت وت مہ اس وک وخوبش اگلےت، رھپ ڈاھپن دای رس اور ہنم اؿ اک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

     715    حسیث 

اَزی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ٣َُة َوََل َت٠َِبُص ا ٤َُِِٟحٔ ٤َِٟزِأَةُ ا و٢ُ ََل َت٨َِتُ٘ٔب ا ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ  ٩ًَِ 

 ارحاؾ ابدنےھ وہ وہ اقنب ہن ڈاےل ہنم رپ اور داتسےن ہن ےنہپ ۔ علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت وج وعرت

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک اانپ ہنم ڈاھانپن اسیک ےہ

     716    حسیث 

 َّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ أ٧َ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ ٙٔ َٓل ٩ًَِ  ی سِّ ٍَ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ٣َاْت َو٧َِح٩ُ ٣َ زُ ُوُجوَص٨َا َو٧َِح٩ُ ٣َُِحٔ ٨َّا ٧َُد٤ِّ ُٛ َِٟت  ا َٗ َضا 

 ت٨ْکظ ٠ًي٨ا

افہمط تنب ذنمر ےس رواتی ےہ ہک مہ اےنپ ہنم ڈاھیتپن ںیھت ارحاؾ ںیم اور مہ اسھت وہےت اامس تنب ایب ارکب دصقی ےک وس اوہنں 

  ہن ایک مہ وک۔ےن عنم

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

  

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     717    حسیث 

 ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ا٣ٔطٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِٔحَ َّی اهَّللُ  ٨ُِت أُكَيُِّب َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

ِٟبَِئت  َٖ بٔا ِب١َ أَِ٪ یَُلو َٗ ٦َ َؤٟٔح٠ِّطٔ  ِب١َ أَِ٪ یَُِحٔ َٗ 

 ہیلع وملس ےک ارحاؾ وک ارحاؾ ابدنےنھ ےس ےلہپ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ںیم وخوبش اگلیت یھت روسؽ اہلل یلص اہلل

 اور ارحاؾ وھکےنل ےک وتق وطاػ زایرت ےس ےلہپ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     718    حسیث 

ًََلأئ بِ  ًَلَی ٩ًَِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو بُٔح٨َيِٕن َو َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ابًٔيا َجاَئ إ ٤ٔيْؽ َوبٔطٔ أَثَزُ ٩ٔ أَِٔی َربَإح أَ٪َّ أَُِعَ َٗ أِیِّ  اِْلَُِعَ

َٕ َتأ٣ُِزُنٔی أَِ٪  َِٜي َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ِّی أَص٠ِ٠َُِت َٔ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َ٘ َٓ  ٕ ة َِ ُػَِفَ َ ٥َ ا٧ِز ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ أَِػ٨َ

َک  ١ُ فٔی َححِّ ٌَ ِٔ ١ِ فٔی ٤ًَُِزتَٔک ٣َا َت ٌَ ِٓ ٨َِک َوا ًَ َة  َِفَ ٔ اٟؼُّ ٤ٔيَؼَک َوأُِش١ِ َصٔذظ َٗ 

ای اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس نینح ںیم ےھت اطع نب ایب رابح ےس رواتی ےہ ہک اکی ارعایب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آ

 اور وہ ارعایب اکی رکہت ےنہپ وہےئ  اھ سج ںیم زرد رگن اک اشنؿ  اھ وت اہک اس ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن تین یک ےہ

اےنپ دبؿ ےس اور وج جح ںیم رکات ےہ ویہ  رمعہ یک سپ ںیم ایک رکوں؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اانپ رکہت ااتر اور زردی دوھ ڈاؽ

 رمعہ ںیم رک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     719    حسیث 

أب أَ٪َّ  َِٟدلَّ ا٢َ ٩ًَِ أَِس٥َ٠َ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ ئب  ٩ِ رٔیُح َصَذا اٟلِّ ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ َحَزةٔ  أب َوَجَس رٔیَح كٔيٕب َوصَُو بٔاٟظَّ َِٟدلَّ ٤ًََُز ب٩َِ ا



 

 

اؤَیُة إٔ٪َّ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤ِزُ اهَّللٔ  ٌَ َٟ ا٢َ ٨ِ٣َٔک  َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َياَ٪ ٣ٔىِّي یَا أ٣َٔيَر ا ِٔ اؤیَُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ٣ُ َ ِتىٔي یَا أ٣َٔيرَ أ٦َُّ َحبٔيَبَة كَيَّب

ٔش٨٠ََّطُ  ِِ ٠َِت َٓ  َّ٩ ٌَ َٟتَرِٔج ٠َِيَک  ًَ ًَز٣َُِت  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن   ا

املس وج ومیل ںیہ رمع نب اطخب ےک اؿ ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب وک وخوبش آیئ اور وہ رجشہ ںیم ےھت وس اہک ہک ہی وخوبش سک 

 ےس اے اریم اوملنینم، رضحت رمع ےن اہک اہں ںیہمت مسق ےہ دخاودن رکمی ےک اقب صخش ےس آیت ےہ اعموہی نب ایب ایفسؿ وبےل ھجم

یک، اعموہی وبےل ہک ہبیبح ےن وخوبش اگل دی ریمے اے اریم اوملنینم۔ رضحت رمع ےن اہک ںیم ںیہمت مسق داتی وہں ہک مت دوھ ڈاول اس 

 وک اج رک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     720    حسیث 

أب َوَجَس رٔیَح كٔيٕب َوصَُو بٔاٟظَّ  َِٟدلَّ ٔ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َُيِر  ٩ًَِ ٠ِٔت ب٩ِٔ ُزیَِيٕس  ٔ ٩ًَِ اٟؼَّ ث َٛ ٔلَی َج٨ِبٔطٔ  ٔ َوإ يرُ ب٩ُِ َحَزة

َٟبَِّسُت َرأِٔسي َوأَ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ثٔيْر ٣ٔىِّي یَا أ٣َٔيَر ا َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ئب  ٩ِ رٔیُح صََذا اٟلِّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ٠ِٔت  ا٢َ ٤ًَُزُ اٟؼَّ َ٘ َٓ  َٙ ٔ َرِزُت أَِ٪ ََل أَِح٠

ثٔيرُ بِ  َٛ  ١َ ٌَ َٔ َٓ َّي ت٨َُِ٘ٔيطُ  َٓاِزُِٟک َرأَِسَک َحً بَٕة  ٔلَی ََشَ اذَِصِب إ ٠ِٔت َٓ  ٩ُ اٟؼَّ

تلص نب زدیب ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن یئک اےنپ زعسیوں ےس انس ہک رضحت رمع نب اطخب وک وخوبش آیئ اور وہ رجشہ ںیم ےھت اور 

آپ ےک ولہپ ںیم ریثک نب تلص ےھت وت اہک رمع ےن سک ںیم ےس ہی وخوبش آیت ےہ ریثک ےن اہک ھجم ںیم ےس ںیم ےن اےنپ ابؽ امجےئ ےھت 

ریما ارادہ رس ڈنماےن اک ہن  اھ دعب ارحاؾ وھکےنل ےک، رضحت رمع ےن اہک رشہب)وہ ڑگاھ وج وجھکر ےک درتخ ےک اپس وہات ےہ  ویکہکن

 سج ںیم اپین رھبا راتہےہ( ےک اپس اج اور رس وک لم رک دوھ ڈاؽ بت ااسی ایک ریثک نب تلص ےن ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     721    حسیث 

َِٟؤٟيَس ب٩َِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ َوَربٔي ٌٔيٕس َو ٠٤َِٟٔٔک َسأ٢ََ َسا٥َٟٔ بِ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ِبٔس ا ِبٔس ًَ ًَ  ٩َ

٩ًَِ اٟلِّ  ٔٔيَف  ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ َٙ َرأَِسطُ َو َِٟح٤َِزَة َوَح٠َ َس أَِ٪ َرمَی ا ٌِ ََ ُط اهَّللٔ َوَخارَٔجَة ب٩َِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َٟ ٨ََضاُظ َسا٥ْٟٔ َوأَِرَخَؽ  َٓ ئب 



 

 

 َخارَٔجُة ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت 

ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک ودیل نب علااکلمل ےن وپاھچ اسمل نب علااہلل اور  ییحی نب دیعس اور علااہلل نب ایب رکب اور رہعیب نب

اخرہج نب زدی ےس ہک دعب رکنکایں امرےن ےک اور رس ڈنماےن ےک لبق وطاػ االافہض ےک وخوبش الاگن اسیک ےہ وت عنم ایک اسمل ےن اور 

 اجزئ راھک اخرہج نب زدی نب اثتب ےن ۔

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

  

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

     722    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ا٦ٔ ٩ًَِ  ٔة َویُض١ُّٔ أَص١ُِ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ ذٔي ا ا٢َ یُض١ُّٔ أَص١ُِ ا

 َّ ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوب٠ََ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ٔة َویُض١ُّٔ أَص١ُِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ َْقِ َٔ ُِٟحِح ا٢َ َویُض١ُّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

َِٟي٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  أَص١ُِ   ا

خف
ح 

ہ علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک ارحاؾ ابدنںیھ الہ دمہنی ذواہفیلحل ےس اور الہ اشؾ 

 ںیھ الہ  نم  ململ ےس ۔ےس اور الہ دجن رقؿ ےس اہک علااہلل نب رمع ےن اچنہپ ھجم وک ہک رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارحاؾ ابدن

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

     723    حسیث 

 َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٤َِٟٔسی٨َةٔ أَِ٪ یُض٠ُّٔوا ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَص١َِ ا َّی اهَّللُ  ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا َصؤُ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٣ََّ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ةٔ َوأَص١َِ ٧َِحٕس ٩ِ٣ٔ َْقِ َٔ ُِٟحِح ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ َوأَص١َِ اٟظَّ َٔ ُِٟح٠َِي ُتضُ ذٔي ا ٌِ َش٤ٔ َٓ ََلُث  ٩َّ ٩ِ٣ٔ ََلٔئ اٟثَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥َ َوأُِخبٔرُِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َِٟي٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  َویُض١ُّٔ أَص١ُِ ا

 وک ذواہفیلحل ےس ارحاؾ ابدنےنھ اک اور الہ اشؾ وک علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک مکح ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن الہ دمہنی



 

 

خفہ ےس اور الہ دجن وک رقؿ ےس علااہلل نب رمع ےن اہک اؿ ونیتں وک وت انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اور ےھجم ربخ یچنہپ
ح 

 ہک 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ارحاؾ ابدنںیھ الہ  نم  ململ ےس ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

     724    حسیث 

 َٔ َُِٟفُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أََص١َّ ٩ِ٣ٔ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 رحاؾ ابدناھ رفع ےس ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن ا

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

     725    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أََص١َّ ٣ٔ  ًَ ٔة ٨ًَِٔسُظ أَ٪َّ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ  ٩ِ إٔی٠َٔياَئ ٩ًَِ ٣َأٟک 

 امکل ےن اکی ربتعم صخش ےس انس ہک علااہلل نب رمع ےن ارحاؾ ابدناھ تیب ادقملس ےس ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ ےک اقیموتں اک ایبؿ

     726    حسیث 

 ٩ًَِ ٕ ٤َِزة ٌُ ٌٔزَّا٧َةٔ َٔ ٔ ِٟح ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََص١َّ ٩ِ٣ٔ ا َّى اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ  ٣َأٟٝ أ٧َ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارحاؾ ابدناھ رمعہ اک رعجاہن ےس ۔

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

  

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

     727    حسیث 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َت٠ِبَٔيَة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ َِٟح٤َِس ٩ًَِ  َِّيَک إٔ٪َّ ا َٟب ََٟک  یَک  َِّيَک ََل ََشٔ َٟب َِّيَک  َٟب َِّيَک ا٠َُّٟض٥َّ  َٟب  ٥َ َس٠َّ

 َٟ َِّيَک  َٟب َِّيَک  َٟب ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز یَزٔیُس ٓٔيَضا  ًَ ا٢َ َوََاَ٪  َٗ ََٟک  یَک  ٠ِ٤َُِٟک ََل ََشٔ ََٟک َوا ٤ََة  ٌِ َِٟديِرُ بَٔيَس َوا٨ِّٟ َسیَِک َوا ٌِ َِّيَک َوَس یَِک ب

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َِٟيَک َوا ٔ َِباُئ إ َِّيَک َواٟزَُّ  َٟب

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک کیبل ہی یھت کیبل امہلل کیبل کیبل ال رشکی کل کیبل اؿ ادمحل 

 ی ک کیبل کیبل ودعس
لب
 کل واکلمل ال رشکی کل اور علااہلل نب رمع اس ںیم زایدہ رکےت 

 

معة

 

لب
کی واب ری دیبکی کیبل ارل ءاء اک وا

 والمعل ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

     728    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ إٔذَا ٩ًَِ صَٔظا٦ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔة َر َٔ ُِٟح٠َِي ِّی فٔی ٣َِشحٔٔس ذٔي ا ٥َ ََاَ٪ ُيَؼل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اِسَتَوِت بٔطٔ َراح٠َُٔتُط أَص١ََّ 

رھپ بج اوٹن رپ وسار وہ رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ڑپےتھ ےھت ذواہفیلحل ںیم دجسم ںیم دو رںیتعک 

 اجےت کیبل اکپر رک ےتہک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

     729    حسیث 

َّطُ  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔيضَ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَّٟٔي َتِٜٔذبُوَ٪  ٥ِ صَٔذظٔ ا ُٛ و٢ُ بَِيَساُُئ ُ٘ ٍَ أَبَاُظ َي ا ٣َا َس٤ٔ

ةٔ  َٔ ُِٟح٠َِي ىٔي ٣َِشحَٔس ذٔي ا ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس َي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا َّی اهَّللُ   أََص١َّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اسمل نب علااہلل ےن انس اےنپ ابپ علااہلل نب رمع ےس ےتہک ےھت ہک ہی دیماؿ ےہ سج ںیم مت وھجٹ ابدنےتھ وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

 وملس رپ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارحاؾ ابدناھ واہں ےس احالہکن ںیہن کیبل یہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رگم ذواہفیلحل یک دجسم

 س ےس ۔ےک اپ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

     730    حسیث 

ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز یَا أَبَا ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  ٥َِٟ أََر أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک  ٩ًَِ ًُبَِئس ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أ٧َ ا  ٌّ ََ ٍُ أَِر ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرأَیُِتَک َتِؼ٨َ ًَ

٧ٔيَّئِن َوَر  َِٟىَ ا٢َ َرأَیُِتَک ََل َت٤َصُّ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرََأ٪ إَٔلَّ ا َٗ ا٢َ َو٣َا ص٩َُّ یَا اب٩َِ ُجَزیِٕخ  َٗ َضا  ٌُ َة َيِؼ٨َ بِتٔيَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ أَیُِتَک َت٠َِبُص ا٨ِّٟ

ٔ َو  ٥َِٟ تُِض٠ ِٟضََٔل٢َ َو ََّٜة أَص١ََّ ا٨َّٟاُض إَٔذا َرأَِوا ا ٨َِت ب٤َٔ ُٛ ٔ َوَرأَیُِتَک إَٔذا  ة َِفَ ُّ بٔاٟؼُّ َّرِؤیَٔة َرأَیُِتَک َتِؼبُ َّي یَُٜوَ٪ یَِو٦ُ اٟت ١ِ أ٧ََِت َحً

٥ِ أََر َرُسو٢َ اهَّللٔ َٟ ِّی  إٔن َٓ ا اِْلَِرََاُ٪  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ ُة َٓ بِتٔيَّ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ا ا٨ِّٟ ئِن َوأ٣ََّ ٧ٔيَّ َِٟىَ ٥َ ی٤ََصُّ إَٔلَّ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

ْز َویََتوَ  ٌَ َِٟيَص ٓٔيَضا َط ًَّٟٔي  ا٢َ ا ٌَ ٥َ ی٠ََِبُص ا٨ِّٟ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إٔن َٓ ٔ أ٧ََا أُح َٓ ُ ٓٔيَضا  أ َِٟبَشَضا ؿَّ بُّ أَِ٪ أَ

َٓأ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪  ُّ بَٔضا  ٥َ َيِؼبُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِّی َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إٔن َٓ ةُ  َِفَ ا اٟؼُّ ٥ِ أََر َوأ٣ََّ َٟ ِّی  إٔن َٓ ا اِْلٔصََِل٢ُ  َّ بَٔضا َوأ٣ََّ أَِػبُ

 ٔ ٥َ یُض ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٌَٔث بٔطٔ َراح٠َُٔتطُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّي َت٨َِب  ١ُّ َحً

دیبع اہلل نب فرجی ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن علااہلل نب رمع ےس وپاھچ اے اوب علاارلنمح ںیم ےن مت وک اچر ابںیت ایسی رکےت 

اے انب فرجی،  وہےئ دںیھکی وج اہمترے اسویھتں ںیم ےس یسک وک ںیہن رکےت داھکی، علااہلل نب رمع ےن اہک وکؿ ےس ابںیت اتبؤ

 اوہنں ےن اہک ںیم ےن داھکی مت وک ںیہن وھچےت وہ مت وطاػ ںیم رگم رنک امیین اور رجح اوسد وک اور ںیم ےن داھکی مت وک ہک ےتنہپ وہ مت

وجایتں اےسی ڑمچے یک سج ںیم ابؽ ںیہن رےتہ اور ںیم ےن داھکی اضخب رکےت وہ مت زرد اور ںیم ےن داھکی مت وک بج مت ہکم ںیم 

 ےت وہ وت ولگ اچدن دےتھکی یہ ارحاؾ ابدنھ ےنیل ںیہ اور مت ںیہن ابدنےتھ رگم آوھٹںی اترخی وک، علااہلل نب رمع ےن وجاب دای اراکؿ اکوہ

 احؽ ہی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک یسک رنک وک وھچےت ںیہن داھکی وساےئ رجح اوسد اور رنک امیین ےک اور وجویتں اک

ہی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک اےسی ڑمچے یک وجایتں ےتنہپ داھکی سج ںیم ابؽ ںیہن رےتہ آپ یلص اہلل ہیلع  احؽ

وملس ووض رک ےک یھب اؿ وک نہپ ےتیل وت ںیم یھب اؿ وک اننہپ دنسپ رکات وہں اور زرد رگن اک احؽ ہی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

زرد اضخب ےئک وہےئ داھکی وت ںیم یھب اس وک دنسپ رکات وہں اور ارحاؾ اک احؽ ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس کیبل  ہیلع وملس وک

 ںیہن اکپرےت ےھت اہیں کت ہک اوٹن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک دیساھ ڑھکا وہ اجات ےنلچ ےک واےطس ۔

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



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل ےنہک اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿ

     731    حسیث 

إَٔذا َٓ ُب  َٛ يَرِ َٓ ُد  ٔة ث٥َُّ یَِْخُ َٔ ُِٟح٠َِي ِّی فٔی ٣َِشحٔٔس ذٔي ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَؼل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٦َ  اِسَتَوِت  ٩ًَِ ٧َآ  بٔطٔ َراح٠َُٔتُط أََِحَ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع امنز ڑپےتھ ذواہفیلحل یک دجسم ںیم رھپ لکن رک وسار وہےت اس وتق ارحاؾ ابدنےتھ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 اک ایبؿ اور ارحاؾ یک رتبیک اک ایبؿکیبل ےنہک 

     732    حسیث 

ٔة حٔيَن اِستَ  َٔ ُِٟح٠َِي ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ ٣َزَِواَ٪ أََص١َّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ٣َِشحٔٔس ذٔي ا ًَِبَس ا ُط أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ َوِت بٔطٔ َراح٠َُٔتُط َوأَ٪َّ أَبَاَ٪ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

٠ًََِيطٔ بَٔذَٟٔک   ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ أََطاَر 

ےن  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااکلمل نب رمواؿ ےن کیبل اکپرا ذواہفیلحل یک دجسم ےس بج اوٹن اؿ اک دیساھ وہا ےنلچ وک، اور اابؿ نب امثعؿ

 ہی مکح ایک  اھ اؿ وک۔

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

  

  ےنہک اک ایبؿکیبل دنلب آواز ےس

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل دنلب آواز ےس ےنہک اک ایبؿ

     733    حسیث 

ا٢َ أَتَ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائٔٔب اِْلَِنَؼارٔيِّ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز أ٣َََزنٔی أَِ٪ آ٣َُز ٩ًَِ َخَلَّ َٓ انٔی ٔجبِرٔی١ُ 

٠ِبَٔيةٔ أَِو بٔاِْلٔصََِل٢ٔ یُزٔیُس أََحَسص٤َُاأَِػَحأِی أَ  وا أَِػَواَتُض٥ِ بٔاٟتَّ ٌُ َٓ  ِو ٩ِ٣َ ٣َعٔی أَِ٪ یَزِ

اسبئ نب الخد ااصنری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای آےئ ریمے اپس ربجالیئ اور اہک ہک مکح رکوں ںیم 

 ےن اک ۔اےنپ ااحصب وک دنلب آواز ےس کیبل اکپر

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



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل دنلب آواز ےس ےنہک اک ایبؿ

     734    حسیث 

وِ  ٍُ اٟؼَّ ِٓ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ َر َِٟيَص  وُٟوَ٪  ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ ٍَ أَص١َِ ا َّطُ َس٤ٔ َشَضا٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ِٔ ٤َِٟزِأَةُ َن ٍِ ا ٠ِبَٔئة ُٟٔتِش٤ٔ  ٔت بٔاٟتَّ

اہک امکل ےن ںیم ےن انس الہ ملع ےس ےتہک ےھت ہی مکح وعروتں وک ںیہن ےہ ہکلب وعرںیت آہتسہ ےس کیبل ںیہک اس رطح ہک آپ یہ 

 ںینس ۔

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

  

 جح ارفاد اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ارفاد اک ایبؿ

     735    حسیث 

َّی اهَّللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََّخَ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ َٔ َِٟوَزا ٔة ا ًَا٦َ َححَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َّ٨ٔ٤ َِٟحخِّ َوأََص١َّ َرُسو٢ُ اهَّللَٔٓ ٕة َو٤ًَُِزةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔا ٤َِزةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔححَّ ٌُ َِٟحخِّ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ َٔ ٥َ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

 ٍَ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔحٓخٕ أَِو َج٤َ َح١َّ َوأ٣ََّ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أََص١َّ َٔ أ٣ََّ َّي ََاَ٪ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ  َٓ ٥ِ٠َ یُٔح٠ُّوا َحً َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا  ا

 اولداع ےک اسؽ وت مہ ںیم ےس ضعب 
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ح
رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک مہ ےلک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت 

وضعبں ےن فرػ جح اک اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن  ولوگں ےن ارحاؾ ابدناھ رمعہ اک اور وضعبں ےن جح اور رمعہ دوونں اک اور

ؾ فرػ جح اک ارحاؾ ابدناھ وس سج ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ  اھ اس ےن رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکؽ ڈاال اور سج ےن جح اور رمعہ دوونں اک ارحا

 ابدناھ ای فرػ جح اک اس ےن ارحاؾ ہن وھکال دوسںی اترخی کت۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ارفاد اک ایبؿ

     736    حسیث 



 

 

َّی اهَّللُ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٠َيِ  ٩ًَِ  َِٟحخَّ ًَ َز ا  طٔ َوَس٥ََّ٠ أََِفَ

 رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن جح ارفاد ایک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ارفاد اک ایبؿ

     737    حسیث 

َِٟحخَّ  َز ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََِفَ َّی اهَّللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ 

 رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارفاد ایک جح اک ۔

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

  

 رقاؿ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     738    حسیث 

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب بٔاٟشُّ  ًَلَی  ٔ َزَخ١َ  َساَز ب٩َِ اِْلَِسَوز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ َٟطُ ٩ًَِ َج إت  ٍُ بََْکَ َيا َوصَُو ی٨ََِح ِ٘

 ًَ َد  ََْٓخَ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َ٪ بَيَِن ا ٩ًَِ أَِ٪ ُيِقَ اَ٪ ی٨ََِنی  َّٔ ًَ ا٢َ َصَذا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ا َوَخَبّلا  ّ٘ ًَلَی یََسیِطٔ َزٗٔي لٔیُّ ب٩ُِ أَِٔی كَأٟٕب َو

ًَيِ  ًَلَی ذَٔرا َِٟدَبٔم  ٙٔ َوا ٗٔي ٤َا أ٧ََِسي أَثََز اٟسَّ َٓ َِٟدَبٔم  ٙٔ َوا ٗٔي ٩ًَِ أَثَزُ اٟسَّ ا٢َ أ٧ََِت َت٨َِنی  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َّي َزَخ١َ  طٔ َحً

َّيِ  َٟب و٢ُ  ُ٘ ّبا َوصَُو َي ـَ ِِ ًَلٔیٌّ ٣ُ َد  ََْٓخَ َٔک َرأِئی  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ذَٟ َ٘ َٓ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َ٪ بَيَِن ا اأَِ٪ ُيِقَ ٌّ ٕة َو٤ًَُِزةٕ ٣َ َِّيَک بَٔححَّ َٟب ُض٥َّ   َک ا٠َّٟ

دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک دقماد نب االوسد آےئ رضحت یلع ےک اپس اور وہ الپ رےہ ےھت اےنپ اوٹن ےک وچبں وک الھگ وہ آاٹ اور  اامؾ

اچرہ اپین ںیم، وت اہک دقماد ےن اہیں امثعؿ نب نافؿ عنم رکےت ںیہ رقاؿ ےس درایمؿ جح اور رمعہ ےک سپ ےلک یلع اور اؿ ےک اہوھتں 

ےھت وس ںیم اب کت اس آےٹ ےک اشنونں وک وج اؿ ےک اہھت رپ ےھت ںیہن وھبال اور  ےئ رضحت امثعں نب نافؿ ںیم آےٹ ےک اشنؿ 

ےک اپس اور اہک ایک مت عنم رکےت وہ رقاؿ ےس درایمؿ جح اور رمعہ ےک اوہنں ےن اہک اہں ریمے راےئ یہی ےہ وت رضحت یلع ےصغ ےس 

 ورمع
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 ۃ ۔ابرہ ےلک ےتہک ےھت کیبل امہلل اکیبل 

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



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     739    حسیث 

َٔ ََّخَ  َِٟوَزا ًَا٦َ َححَّةٔ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ِٔ٤ أَِػَحابٔطٔ ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔحٓخٕ ٩ًَِ ُس٠َِىَ َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا َد إ

ا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔحٓخٕ أَِو جَ  أ٣ََّ َٓ ِم  َ٘ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ٤َِزَة َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ أَص١ََّ َٔ ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا ٍَ ا ا َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َج٤َ ٥ِ٠َ یَِح١ِٔ٠ َوأ٣ََّ َٓ ٤ِزََة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا ٍَ ا ٤َ

َح١ُّ  ٩ِ٣َ ََاَ٪ أََص١َّ  َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ َٔ 

اولادع ےک اسؽ جح رکےن ےک ےیل وت اؿ ےک ضعب ااحصب 
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امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےلک 

ر رمعہ ےن ارحاؾ ابدناھ جح اک اور ضعب ےن جح اور رمعہ دوونں اک اور ضعب ےن فرػ رمعہ اک وس سج صخش ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ  اھ ای جح او

 دوونں اک اس ےن ارحاؾ ہن وھکال اور سج ےن فرػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ  اھ اس ےن رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکؽ ڈاال۔

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

  

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق

 اتکب اجحل :   ابب

 اک وتقکیبل وموقػ رکےن 

     740    حسیث 

َٓةَ  ٔلَی َُعَ َّطُ َسأ٢ََ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َوص٤َُا َُازٔیَأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي إ هٔیِّ أ٧َ َ٘ سٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟثَّ وَ٪ فٔی َصَذا  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌُ ٨ُِت٥ِ َتِؼ٨َ ُٛ  َٕ ِي َٛ

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟيِو٦ٔ ٣َ ٠ًََِيطٔ ا ََل ی٨َُِْکُ  َٓ ِّرُ  َٜب ٤ُِٟ ِّرُ ا َٜب ٠َِيطٔ َویُ ًَ ََل ی٨َُِْکُ  َٓ ٤ُِٟض١ُّٔ ٨٣َّٔا   ٢َ ََاَ٪ یُض١ُّٔ ا

دمحم نب ایب رکب ےن وپاھچ اسن نب امکل ےس بج وہ دوونں حبص وک اج رےہ ےھت ینم ےس رعہف وک، مت ایک رکےت ےھت آج ےک روز روسؽ اہلل 

وبےل ضعب ولگ مہ ںیم ےس آج ےک روز کیبل ےتہک ےھت اکپر رک وت وکیئ عنم ہن رکات ضعب ولگ ریبکت ےتہک وت  یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت

 وکیئ عنم ہن رکات ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق



 

 

     741    حسیث 

َُِت ا َّي إَٔذا َزا َِٟحخِّ َحً ي فٔی ا ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب ََاَ٪ ی٠َُيِّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٍَ ٩ًَِ َج َل َٗ َة  َٓ ٔ َُعَ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ َیِو٦ ٟظَّ

٠ِبَٔيةَ   اٟتَّ

 آاتفب اک رعہف ےک روز وت وموقػ رکےت کیبل وک ۔دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک رضحت یلع کیبل ےتہک ےھت جح ںیم رگم بج زواؽ وہات 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق

     742    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٕٔ ٔ ٤َِوٗ ِٟ ٔلَی ا ِت إ ٌَ ٠ِبَٔيَة إَٔذا َرَج ََّضا ََا٧َِت َتتِرُُک اٟتَّ  ٥َ أ٧َ

 اؾ اوملنینم اعہشئ وموقػ رکیت ںیھت کیبل بج اجیت ںیھت رعافت وک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکےن اک وتق کیبل وموقػ

     743    حسیث 

َّي ٦ٔ َحً ََِٟحَ ٔلَی ا َِٟحخِّ إَٔذا ا٧َِتَنی إ ٠ِبَٔيَة فٔی ا ٍُ اٟتَّ َل ِ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِٟزَِوةٔ  ٩ًَِ ٧َآ ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوبَيَِن اٟؼَّ َٖ بٔا یَُلو

ٔلَی  ُسَو ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي إ ِِ َّي َي ي َحً ٦َ ث٥َُّ ی٠َُيِّ ََِٟحَ ٤َِزةٔ إَٔذا َزَخ١َ ا ٌُ ِٟ ٠ِبَٔيَة فٔی ا ٠ِبَٔيَة َوََاَ٪ َیتِرُُک اٟتَّ إَٔذا ََُسا َتَزَک اٟتَّ َٓ َة  َٓ  َُعَ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع وموقػ رکےت ےھت کیبل ےنہک وک جح ںیم رحؾ ںیم وطاػ رکےن تیب اہلل اک اور یعس رکےن کت 

ہک حبص وک ینم ےس ےتلچ رعہف وک وس بج رعافت وک ےتلچ کیبل وموقػ رکےت اور رمعہ ںیم وموقػ رکےت  رھپ کیبل ےنہک ےتگل اہیں کت

 کیبل وک بج دالخ وہےت رحؾ ںیم۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق

     744    حسیث 

ِٟبَِئت  ُٖ بٔا ي َوصَُو یَُلو ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ََل ی٠َُيِّ و٢ُ ََاَ٪  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ



 

 

 انب اہشب ےتہک ےھت ہک علااہلل نب رمع وطاػ ںیم کیبل ہن ےتہک ےھت ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق

     745    حسیث 

ا َٗ ٔلَی اِْلََرأک  َِٟت إ َة ب٤٨ََٔٔزَة ث٥َُّ َتَحوَّ َٓ ََّضا ََا٧َِت َت٨ِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ َُعَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ًَائَٔظُة تُض١ُّٔ ٣َا ََا٧َِت فٔی ٩ًَِ  َِٟت َوََا٧َِت 

 ٣َ ٔ ًَائ َِٟت َوََا٧َِت  ا َٗ ِت اِْلٔصََِل٢َ  َٛ ٕٔ َتَز ٔ ٤َِِٟوٗ ٔلَی ا َضِت إ َتَوجَّ َٓ َٓإَٔذا َرَٛٔبِت  َضا  ٌَ َِٟحخِّ ٩ِ٣ٔ ٨ِزَٟٔٔضا َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٣َ َس ا ٌِ ََ َت٤ٔزُ  ٌِ َظُة َت

٤ََُِٟحَّ  ِب١َ صََٔل٢ٔ ا َٗ ُد  َٓکَا٧َِت َتِْخُ ِت َذَٟٔک  َٛ ٔة ث٥َُّ َتَز ِٟٔححَّ ََّٜة فٔی ذٔي ا إٔذَا ٣َ َٓ ِٟضََٔل٢َ  َّي َتَزي ا ُت٘ٔي٥َ بَٔضا َحً َٓ َة  َٔ ِٟحُِح ِتَٔی ا َّي َتأ ٦ٔ َحً

 ٕ ٤َِزة ٌُ ِٟضََٔل٢َ أََص٠َِّت َٔ  َرأَِت ا

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک وہ بج رعافت ںیم آںیت وت رمنہ ںیم ارتںیت رھپ اراک ںیم ارتےن ںیگل اور اعہشئ اےنپ 

وتیھب، اؿ ےک اسیھت کیبل اہک رکےت بج وسار وہںیت وت کیبل انہک وموقػ رکںی اور اعہشئ دعب جح ےک رمعہ اکمؿ ںیم بج کت وہںیت 

خفہ ںیم آرک رہھٹںیت بج اچدن وہات وت رمعہ 
ح 

اک ادا رکںیت ہکم ےس ارحاؾ ابدنھ رک ذہجحل ںیم رھپ ہی وھچڑ دای اور رحمؾ ےک اچدن ےس ےلہپ 

 ارحاؾ ابدنںیتھ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 کیبل وموقػ رکےن اک وتق

     746    حسیث 

ًَأٟيّ  ِٜبٔيَر  ٍَ اٟتَّ َش٤ٔ َٓ َة ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي  َٓ ٔ ََُسا یَِو٦َ َُعَ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َض َئؼيُحوَ٪ فٔی ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ََِٟحَ َث ا ٌَ َب َٓ ا 

٠ِبَٔيةُ  ََّضا اٟتَّ  ا٨َّٟأض أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی حبص وک ےلچ ونںی اترخی وک ینم ےس رعہف وک وت دنلب آواز ےس ریبکت ینس، اوہنں ےن اےنپ

 کیبل ےنہک اک ےہ ۔آدویمں وک جیھب رک ولہکاای ہک اے ولوگ ہی وتق 

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

  



 

 

 الہ ہکم ےک ارحاؾ اک اور وج ولگ ہکم ںیم وہں اور کلم واےل اؿ ےک یھب ارحاؾ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 واےل اؿ ےک یھب ارحاؾ اک ایبؿالہ ہکم ےک ارحاؾ اک اور وج ولگ ہکم ںیم وہں اور کلم 

     747    حسیث 

ا٢َ یَا أَ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ََّٜة ٣َا َطأُِ٪ ا٨َّٟأض َحسَّ ص١َِ ٣َ

ص٨ُٔوَ٪ أَص٠ُّٔوا ّثا َوأْمُتَْن ٣ُسَّ ٌِ ِٟضََٔل٢َ  َیأِتُوَ٪ ُط  إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن اہک اے ہکم واول ولگ وت ابؽ رھکبے وہےئ رپاشیؿ اہیں کت آےت ںیہ اور 

 مت لیت اگلےئ وہےت وہ بج اچدن دوھکی ذی اہجحل اک وت مت یھب ارحاؾ ابدنھ ایل رکو۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 الہ ہکم ےک ارحاؾ اک اور وج ولگ ہکم ںیم وہں اور کلم واےل اؿ ےک یھب ارحاؾ اک ایبؿ

     748    حسیث 

 ٍَ ََّٜة تِٔش ا٦َ ب٤َٔ َٗ ٔ أَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر َوَة أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َوةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ ِٟٔححَّةٔ َوُُعِ َِٟحخِّ ٟٔضََٔل٢ٔ ذٔي ا ٔس٨ٔيَن َوصَُو یُض١ُّٔ بٔا

َٔک  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ُط َي ٌَ ٣َ ٔ  اٟزُّبَيِر

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب زریب ون ربس ےکم ںیم رےہ بج اچدن دےتھکی ذی اہجحل اک وت ارحاؾ ابدنھ ےتیل اور رعوہ نب 

 زریب یھب ااسی یہ رکےت۔

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

  

 دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس آدیم رحمؾ ںیہن وہاجات ۔

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس آدیم رحمؾ ںیہن وہاجات ۔

     749    حسیث 

 ًَ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟ ٩ًَِ  ٔلَی  َتَب إ َٛ َياَ٪  ِٔ ََّضا أَِخبََرِتطُ أَ٪َّ زٔیَاَز ب٩َِ أَِٔی ُس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٥َ أَ٪َّ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔييِّ َػل



 

 

 ٦ُ ٠ًََِيطٔ ٣َا یََِحُ ا٢َ ٩ِ٣َ أَصَِسي َصِسّیا ََح٦َُ  َٗ ًَبَّإض  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ِثُت بَٔضِسٕي ًَ ٌَ ََ ِس  َٗ َِٟضِسُي َو َّي ی٨ََُِحَ ا َِٟحادِّ َحً ًَلَی ا

ًَبَّا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َا  َٛ َِٟيَص  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٤َِزةُ  ًَ َِٟت  ا َٗ َِٟضِسٔي  ٔلَیَّ بٔأ٣َِزٔٔک أَِو ٣ُزٔي َػاحَٔب ا ُتٔيي إ ِٛ ا ََلئَٔس َصِسٔي َٓ َٗ َت٠ُِت  َٓ ٕض أ٧ََا 

َّی اهَّللُ  َث بَٔضا َر  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌَ ََ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔئسظ َّی اهَّللُ  ٠ََّسصَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٥َ بَٔيَسيَّ ث٥َُّ  َّی ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٦ِ ٥ِ٠َ َیَِحُ َٓ ٍَ أَِٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َِٟضِسُي اهَّللُ  َّي ٧َُٔحَ ا َٟطُ َحً  ٥َ َطِيْئ أََح٠َُّط اهَّللُ 

رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک زایدنب ایب ایفسؿ ےن اھکل اؾ اوملنینم اعہشئ وک ہک علااہلل نب ابعس ےتہک ںیہ وج صخش دہی 

ےئ دہی وس ںیم ےن اکی دہی اہمترے اپس رواہن رکے وت اس رپ رحاؾ وہ ںیئگ وہ زیچںی وج رحاؾ ںیہ رحمؾ رپ اہیں کت ہک ذحب یک اج

ےتہک  رواہن یک ےہ مت ےھجم ھکل وجیھب اانپ وتفی ای وج صخش دہی ےل رک آات ےہ اس ےک اہھت الہک وجیھب، رمعہ ےن اہک اعہشئ وبںیل انب ابعس وج

ےھت اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیہ واسی ںیہن ےہ ںیم ےن وخد اےنپ اہھت ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دہی ےک اہر ےٹب 

اےنپ اہھت ےس اکٹلیئ اور اس وک رواہن ایک ریمے ابپ ےک اسھت وس آپ رپ وکیئ زیچ رحاؾ ہن وہیئ اؿ زیچوں ںیم ےس نج وک الحؽ ایک  اھ 

 اہلل ےن اؿ ےک ےئل اہیں کت ہک ذحب وہآ ی دہی۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس آدیم رحمؾ ںیہن وہاجات ۔

     750    حسیث 

ُث بَٔضِسیٔطٔ َو  ٌَ َّٟٔذي یَِب ٩ًَِ ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤َِزَة ب٨َِٔت  ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ ٠ًََِيطٔ َطِيْئ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  ٦ُ يُ٘ٔي٥ُ َص١ِ َیَِحُ

َٟيَّي ٦ُ إَٔلَّ ٩ِ٣َ أََص١َّ َو و٢ُ ََل َیَِحُ ُ٘ ًَائَٔظَة َت ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ أَِخبََرِتىٔي أ٧َ َٓ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ رمعہ تنب علاارلنمح ےس ہک وج صخش دہی رواہن رکے رگم وخد ہن اجےئ ایک اس رپ ھچک 

 وہات ےہ وہ وبںیل ںیم ےن انس اعہشئ ےس یتہک ںیھت رحمؾ ںیہن وہات رگم وج صخش ارحاؾ ابدنےھ اور کیبل ےہک ۔الزؾ 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ںیہن وہاجات ۔دہی ےک اجونر ےک ےلگ ںیم ھچک اکٹلےن ےس آدیم رحمؾ 

     751    حسیث 

٨ُِط  ًَ َشأ٢ََ ا٨َّٟاَض  َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ َُّط َرأَي َرُجَّل ٣َُتَحزِّّزا بٔا ٔ أ٧َ ُِٟضَسیِز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ َة ب٩ِٔ  ٌَ ٠ََّس ٩ًَِ َربٔي َ٘ َُّط أ٣َََز بَٔضِسیٔطٔ أَِ٪ يُ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ



 

 

 ًَ ٠َ٘ٔيُت  َٓ ُة  ٌَ ا٢َ َربٔي َٗ ٠َٔذَٟٔک َتَحزََّز  َبةٔ َٓ ٌِ َٜ ًَْة َوَربِّ اِل ا٢َ بِٔس َ٘ َٓ ُط َذَٟٔک  َٟ ُت  ََٓذََکِ  ٔ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر

رہعیب نب علااہلل ےن داھکی اکی صخش وک رعاؼ ںیم ڑپکے ااترے وہےئ وت وپاھچ ولوگں ےس اس اک ببس ولوگں ےن اہک اس ےن مکح 

اتر ڈاےل رہعیب ےن اہک ںیم ےن الماقت یک علااہلل نب زریب ےس اور ہی ہصق ایک ےہ اینپ دہی یک دیلقت اک وس اس ےئل ےلس وہےئ ڑپکے ا

 ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک مسق ہبعک ےک رب یک ہی ارم دبتع ےہ ۔

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

  

 سج وعرت وک جح ںیم ضیح آاجےئ اس اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   باب

 سج وعرت وک جح ںیم ضیح آاجےئ اس اک ایبؿ

     752    حسیث 

 ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ أَِو ا ًَّٟٔي تُض١ُّٔ بٔا َِٟحائُٔف ا ٤َِٟزِأَةُ ا و٢ُ ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َضا أَِو ٤ًَُِزتَٔضا إٔذَا ٩ًَِ ٧َآ ََّضا تُض١ُّٔ بَٔححِّ  إ٧ٔ

َُ أََرازَ  ٍَ ا٨َّٟأض  َضا ٣َ ٨َ٤َِٟأسَک ٠ََُّ ٔ َوؤَی َتِظَضُس ا ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوََل بَيَِن اٟؼَّ ُٖ بٔا ٩ِٜٔ ََل َتُلو ُٖ ِت َوَل ََّضا ََل َتُلو يَِر أ٧َ

َّي َتِلُضزَ  ٤َِِٟشحَٔس َحً ُب ا ٤َِٟزَِوةٔ َوََل َتِقَ ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوََل بَيَِن اٟؼَّ  بٔا

 ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج وعرت ارحاؾ ابدنےھ وہ جح ای رمعہ اک رھپ اس وک ضیح آان رشوع وہاجےئ وت وہ کیبل اہک انعف ےس رواتی

رکے بج اس اک یج اچےہ اور وطاػ ہن رکے اور یعس ہن رکے افص رموہ ےک درایمؿ ابیق بس اراکؿ ادا رکے ولوگں ےک اسھت 

 ںیم ہن اجےئ بج کت ہک اپک ہن وہ۔طقف وطاػ اور یعس ہن رکے اور دجسم 

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

  

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

     753    حسیث 

ُط أَ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَا٦َ ا٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔة َو يَّ ـٔ َ٘ ِٟ ًَا٦َ ا ُِٟحَسیِبَٔئة َو ًَا٦َ ا ًَِت٤ََز ثَََلثّا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اهَّللُ  ٌٔزَّا٧َةٔ ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ  ِٟح



 

 

ر اکی رمعہ اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن نیت رمعے ادا ےئک اکی دحہیبی ےک اسؽ اور اکی رمعہ اضق ےک اسؽ او

 رعجاہن ےک اسؽ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

     754    حسیث 

َّی ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ا٢ٕ َواث٨ََِتئِن فٔی ذٔي ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َت٤ٔزِ إَٔلَّ ثَََلثّا إِٔحَساص٩َُّ فٔی َطوَّ ٌِ ٥ِ َي َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

 ٔ َسة ٌِ َ٘ ِٟ  ا

 رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیہن رمعہ ایک رگم نیت ابر اکی وشاؽ اور دو ذدعقیہ ںیم ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

     755    حسیث 

٤َُِٟشيَّ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ٠َ٣ََة اِْلَِس٠َٔمِّ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََحِ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ِب١َ أَِ٪ أَحُخَّ َحسَّ َٗ ًَِت٤ٔزُ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٔب 

ِب١َ أَِ٪ یَُحخَّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَِت٤ََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِس ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٌٔيْس َن ا٢َ َس َ٘ َٓ 

ں ےن اہک علاارلنمح نب رحہلم ایملس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ دیعس نب بیسم ےس ہک ںیم رمعہ رکوں لبق جح ےک اوہن

 اہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رمعہ ایک لبق جح ےک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ رکےن اک ایبؿ

     756    حسیث 

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َت٤ٔزَ َحسَّ ٌِ أب أَِ٪ َي َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ أَِٔی َس٤َ٠ََة اِسَتأَِذَ٪ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٩ٔ ٔطَضإب 

٥ِ یَُحخَّ  َٟ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َو ١َ إ َٔ َٗ ًَِت٤ََز ث٥َُّ  ا َٓ ُط  َٟ أَذَٔ٪  َٓ ا٢ٕ   فٔی َطوَّ

ااجزت امیگن رضحت رمع ےس رمعہ رکےن یک وشاؽ ںیم وت ااجزت دی آپ یلص دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رمع نب ایب ک ہم ےن 



 

 

 اہلل ہیلع وملس ےن وت وہ رمعہ رک ےک ولٹ آےئ اےنپ  رھ وک اور جح ہن ایک۔

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

  

 رمعہ ںیم کیبل بک وموقػ رکے

 اتکب اجحل :   ابب

 رمعہ ںیم کیبل بک وموقػ رکے

     757    حسیث 

 ٦َ ََِٟحَ ٤َِزةٔ إَٔذا َزَخ١َ ا ٌُ ِٟ ٠ِبَٔيَة فٔی ا ٍُ اٟتَّ َل ِ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة   ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 رعوہ نب زریب کیبل وموقػ رکےت ےھت رمعہ ںیم بج دالخ وہ اجےت رحؾ ںیم

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

  

 عتمت اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 عتمت اک ایبؿ

     758    حسیث 

 ٍَ َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َّطُ َحسَّ ٠ٔٔب أ٧َ ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ١َٔٓ ب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ٔس ب٩ِٔ  اَک ب٩َِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ حَّ َـّ إؾ َواٟ َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ َس

َـّ  ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٤َِزةٔ إ ٌُ ِٟ ٍَ بٔا ٤َتُّ أ٪ اٟتَّ َياَ٪ َوص٤َُا یَِذَُکَ ِٔ اؤَیُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ًَا٦َ َحخَّ ٣ُ ِيٕص  ١ُ َذَٟٔک َٗ ٌَ ِٔ ِيٕص ََل َي َٗ اُک ب٩ُِ  حَّ

زَّ َوجَ  ًَ ٩ًَِ إَٔلَّ ٩ِ٣َ َجض١َٔ أ٣ََِز اهَّللٔ  ِس ٧ََنی  َٗ أب  َِٟدلَّ إٔ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ اُک  حَّ َـّ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٠َُِٗت یَا اب٩َِ أَخٔی  ْس بٔئَِص ٣َا  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  َّ١

طُ  ٌَ ٨َاَصا ٣َ ٌِ ٥َ َوَػ٨َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ِس َػ٨َ َٗ ْس  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  َذَٟٔک 

رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس دعس نب ایب واقس اور احضک نب سیق ےس سج اسؽ اعموہی نب ایب ایفسؿ  دمحم نب علااہلل نب احرث ےس

ےن جح ایک اور وہ دوونں ذرک رک رےہ ےھت عتمت اک وت احضک نب سیق ےن اہک ہک عتمت ویہ رکے اگ وج دخا ےک ااکحؾ ےس انوافق وہ دعس 

اہک ہک رمع نب اطخب ےن عنم ایک عتمت ےس دعس ےن وجاب دای ہک روسؽ اہلل  ےن اہک ربی ابت یہک مت ےن اے ےجیتھب ریمے۔ احضک ےن

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وک ایک اور مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ایک ۔

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 عتمت اک ایبؿ

     759    حسیث 

ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  َِٟحخِّ َوأُصِٔسَي أََحبُّ إ ِب١َ ا َٗ ًَِت٤َٔز  ا٢َ َواهَّللٔ َْلَِ٪ أَ َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ةٔ ٩ًَِ  ِٟحٔحَّ َِٟحخِّ فٔی ذٔي ا َس ا ٌِ ََ ًَِت٤َٔز  َ   أ

رمعہ رکان اور دہی ےل اجان رتہ ولعمؾ وہات ےہ اس ابت ےس ہک رمعہ رکوں دعب جح  علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت مسق دخا یک ھجم وک لبق جح ےک

 ےک ذی اہجحل ںیم ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 عتمت اک ایبؿ

     760    حسیث 

 ٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ز  ٩ًَِ َ٘ ِٟ ا٢ٕ أَِو ذٔي ا َِٟحخِّ فٔی َطوَّ ٔ ا ًَِت٤ََز فٔی أَِطُضز و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ ٔ أَِو فٔی ذٔي ی٨َإر  َسة ٌِ

ٍْ إِٔ٪ َحخَّ َو  ُضَو ٣َُت٤َتِّ َٓ َِٟحخُّ  ُط ا َٛ َّي یُِسرٔ ََّٜة َحً ا٦َ ب٤َٔ َٗ َِٟحخِّ ث٥َُّ أَ ِب١َ ا َٗ ٔة  ِٟٔححَّ ٥ِ َیحِٔس ا َٟ َٓإِٔ٪  َِٟضِسٔي  ٠َِيطٔ ٣َا اِستَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا ًَ

 ٍَ ٕة إَٔذا َرَج ٌَ َِٟحخِّ َوَسِب  َٓٔؼَيا٦ُ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ فٔی ا

اہیں علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت سج صخش ےن رمعہ ایک جح ےک ونیہمں ںیم وشاؽ ای ذی دعقہ ای ذی اہجحل ںیم لبق جح ےک رھپ رہھٹا راہ ہکم ںیم 

 ہک اپایل اس ےن جح وک اس ےن عتمت ایک ارگ جح رکے وت اس رپ دہی الزؾ ےہ ارگ  رسی وہ ارگ دہی ہن  رسی وہ وت نیت روزے جح ںیم کت

 رےھک اور است روزے بج جح ےس ولےٹ وت رےھک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 عتمت اک ایبؿ

     761    حسیث 

ٔ أَ  َسة ٌِ ٔ ِٟ٘ ا٢ٕ أَِو ذٔي ا ًَِت٤ََز فٔی َطوَّ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ا٦َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٗ ٔة ث٥َُّ أَ ِٟحٔحَّ ِو فٔی ذٔي ا

ُضَو ٣َُت٤َتِّ  َٓ َِٟحخُّ  طُ ا َٛ َّي یُِسرٔ ََّٜة َحً ٕة ب٤َٔ ٌَ َِٟحخِّ َوَسِب َٓٔؼَيا٦ُ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ فٔی ا ٥َِٟ یَحِٔس   ٩ِ٤َ َٓ َِٟضِسٔي  ٍْ إِٔ٪ َحخَّ َو٣َا اِستَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا

 ٍَ  إَٔذا َرَج



 

 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ اوہنں ےن انس دیعس نب بیسم ےس ےتہک ےھت سج ےن رمعہ ایک وشاؽ ای ذی دعقہ ںیم ای ذی اہجحل ںیم رھپ ہکم 

ںیم رہھٹا راہ اہیں کت ہک جح اپای وت وہ عتمتم ےہ ارگ جح رکے وت اس رپ دہی الزؾ وہیگ ارگ  رسی ےہ ورہن نیت روزے جح ںیم اور است 

 بج ولےٹ رےنھک وہں ےگ ۔

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

  

 اک ایبؿرمعہ یک رفتمؼ دحوثیں 

 اتکب اجحل :   ابب

 رمعہ یک رفتمؼ دحوثیں اک ایبؿ

     762    حسیث 

اَرْة  َّٔ َٛ  ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔلَی ا ٤َِزةُ إ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟيَص  ٤َِٟبِرُوُر  َِٟحخُّ ا ٤َٟٔا بَِي٨َُض٤َا َوا

َِٟح٨َّةُ َجزَا  ْئ إَٔلَّ ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اکی رمعہ ےس ےل رک دورسے رمعہ کت افکرہ ےہ اؿ انگوہں اک وج 

 اؿ دوونں ےک چیب ںیم وہں اور جح ربمور اک وکیئ دبہل ںیہن ےہ وساےئ تنج ےک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رمعہ یک رفتمؼ دحوثیں اک ایبؿ

     763    حسیث 

ٔلَی و٢ُ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ُ٘ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ٍَ أَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َّ  ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ی اهَّللُ 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ًِتََرَق لٔی  ا َٓ زُِت ٠َِٟٔحخِّ  ٨ُِت َتَحضَّ ُٛ ِس  َٗ ِّی  ٔن َِٟت إ ا َ٘ إٔ٪َّ ٤ًَُِزّة َٓ َٓ اَ٪  ـَ ًَِت٤ٔزٔي فٔی َر٣َ ٥َ ا َّ٠

ةٕ  ٔححَّ َٛ  ٓٔيطٔ 

ےھت اکی وعرت آیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور اہک ںیم ےن ایتری یک یھت  اوبرکب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ےتہک

اضمؿ جح یک رھپ وکیئ اعرہض ھجم وک وہ ایگ وت جح ادا ہن رک یکس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای راضمؿ ںیم رمعہ رک ےل ویکہکن اکی رمعہ ر

 ںیم اکی جح ےک ربارب ےہ ۔

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 رمعہ یک رفتمؼ دحوثیں اک ایبؿ

     764    حسیث 

 ٔ إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٥ُِٜ َو٤ًُِزَت٥ُِٜٔ  ِٓٔؼ٠ُوا بَيَِن َححِّ ا٢َ ا َٗ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ ٤َِزتٔطٔ أَِ٪ ٩ًَِ  ٌُ ٔ ٥ِ َوأََت٥ُّ ٟ ُٛ َک أََت٥ُّ َٟٔحخِّ أََحٔس

َِٟحخِّ  ٔ ا ٔ أَِطُضز َُيِر َت٤َٔز فٔی  ٌِ  َي

اور  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع رفامےت ےھت دجایئ رکو جح اور رمعہ ںیم اتہک جح یھب وپرا ادا وہ اور رمعہ یھب وپرا ادا وہ

  ہن رکے ہکلب اور دونں ںیم رکے ۔وہ اس رطح ہک جح ےک ونیہمں ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رمعہ یک رفتمؼ دحوثیں اک ایبؿ

     765    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ ُط أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٍَ َحسَّ َّي َیزِٔج ٩ًَِ َراح٠َٔتٔطٔ َحً ٥ِ َیِحُلِم  َٟ ًَِت٤ََز ُرب٤ََّا   ََاَ٪ إَٔذا ا

 اامؾ امکل وک اچنہپ ےہ ہک رضحت امثعؿ نب نافؿ بج رمعہ رکےت وت یھبک اےنپ اوٹن ےس ہن ارتےت اہیں کت ہک ولٹ آےت دمہنی وک۔

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

  

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     766    حسیث 

 َ ٍٕ َوَرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْل ٔ َث أَبَا َرآ ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َجاُظ ٣َيِ ٩ًَِ ُس٠َِىَ زَوَّ َٓ ٤ُو٧ََة ب٨َِٔت ِنَؼارٔ 

َد  ِب١َ أَِ٪ یَِْخُ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا َّی اهَّللُ  َِٟحارٔٔث َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ا

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےنپ ومیل اوب راعف اور اکی صخش ااصنری وک اجیھب اؿ دوونں ےن 

 ہن تنب احرث ےس اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دمہنی ںیم ےھت ےنلکن ےس ےلہپ ۔اکنح رک دای اؿ اک ومیم

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     767    حسیث 

ٔلَی أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ َوأَبَاُ٪ یَِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا٩ًَِ ٧ُبَِيطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب أَخٔی  ارٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ًُبَِئس اهَّللٔ أَِرَس١َ إ ِبٔس اٟسَّ ًَ َِٟحادِّ َوص٤َُا بَىٔي 

ٕ َوأََرِزُت أَِ٪  َٜٔح ك٠ََِحَة ب٩َِ ٤ًََُز ب٨َِٔت َطِيَبَة ب٩ِٔ ُجَبيِر ِ ِس أََرِزُت أَِ٪ أ٧ُ َٗ ِّی  ٔن ٣َأ٪ إ ا٢َ ٣َُِحٔ َٗ ٠َِيطٔ أَبَاُ٪ َو ًَ َٔک  َٓأ٧ََِْکَ ذَٟ َتِحُْضَ 

٦ُ َوََل  ٤َُِِٟحٔ ٔح ا ٜٔ ٥َ ََل ی٨َِ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ َي َّٔ ًَ ُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌِ ُٜٔح َوََل َیِدُلُب َس٤ٔ   ی٨ُِ

اؿ وک اابؿ نب امثعؿ ےک اپس اور اابؿ اؿ دونں ںیم اریم ےھت احویجں ےک  ہیبن نب وبہ ےس رواتی ےہ ہک رمع نب دیبع اہلل ےن اجیھب

 اور دوونں ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت الہک اجیھب ہک ںیم اچاتہ وہں ہک اکنح رکوں ہحلط نب رمع اک ہبیش نب ریبج یک یٹیب ےس وس مت یھب آؤ،

اوہنں ےن اہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رفامےت  اابؿ ےن اس رپ ااکنر ایک اور اہک ہک انس ںیم ےن امثعؿ نب نافؿ ےس

 ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہن اکنح رکے رحمؾ اانپ اور ہن ریغ اک اور ہن اغیپؾ ےجیھب اکنح اک ۔

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

  

 اجحل اتکب :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     768    حسیث 

زَّ ًُ  ٦ْ ََفَ َد ا٣َِزأَّة َوصَُو ٣َُِحٔ ا َتزَوَّ ّٔ ي ٤ُِٟزِّيَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ َطٔ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ َطٔ َٔ ََُل أب ٧ٔکَاَحطُ ٩ًَِ أََِی  َِٟدلَّ  ٤َزُ ب٩ُِ ا

ح ایک اکی وعرت ےس ارحاؾ ںیم وت ابلط رک دای اس وک رضحت اوب افطغؿ نب رطفی ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رطفی ےن اکن

 رمع ےن ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     769    حسیث 

 َ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی َُيِرٔظ ٔشطٔ َوََل  ِٔ ًَلَی َن ٦ُ َوََل َیِدُلُب  ٤َُِِٟحٔ ُٜٔح ا و٢ُ ََل ی٨َِ ُ٘  اَ٪ َي

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت ہن اکنح رکے رحمؾ اور ہن اغیپؾ ےجیھب اانپ اور ہن ریغ اک ۔

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     770    حسیث 

َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئ٠ُٔو ًَِبسٔ اهَّللٔ َوُس٠َِىَ ٤َُِٟشئَّب َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٌٔيَس ب٩َِ ا طُ أَ٪َّ َس َِ َّطُ ب٠ََ اُٟوا ََل ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘ َٓ  ٔ٦ ٤َُِِٟحٔ ٩ًَِ ٧ٔکَاحٔ ا ا 

 ِٟ ُٜٔح ا ُٜٔح َی٨ِ ٦ُ َوََل ی٨ُِ  ٤َُِحٔ

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک دیعس نب بیسم اور اسمل نب علااہلل نب امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا رحمؾ ےک اکنح اک وت اؿ بس ےن اہک رحمؾ ہن 

 اکنح رکے اانپ ہن رپاای ۔

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

  

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     771    حسیث 

َٚ َرأِسٔ  ِو َٓ  ٦ْ ٥َ اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ١ٕ٤َ طٔ َوصَُو یَِو٣َئٕٔذ ب٠َِٔحٌَِي جَ ٩ًَِ ُس٠َِىَ

ٙٔ ٣ََّٜةَ  ی  ٣َکَاْ٪ بَْٔطٔ

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےنھچپ اگلےئ ارحاؾ ںیم اےنپ رس رپ یحل لمج ںیم وج اکی اقمؾ ےہ 

 ہکم یک راہ ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     772    حسیث 

ُط ٣ٔ  َٟ ا ََل بُسَّ  ٦ُ إَٔلَّ ٤٣َّٔ ٤َُِِٟحٔ و٢ُ ََل َیِحَتح٥ُٔ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٦ُ إَٔلَّ ٩ًَِ ٧َآ ٤َُِِٟحٔ ا٢َ ٣َأٟک ََل یَِحَتح٥ُٔ ا َٗ ٨ُِط 

 ٕ وَرة  ٩ِ٣ٔ ََضُ



 

 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ںیہ رحمؾ ےنھچپ ہن اگلےئ رگم بج اس وک رضورت ڑپے۔

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

  

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

  اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿسج اکشر اک رحمؾ وک

     773    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّطُ ََاَ٪ ٣َ َتاَزَة أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَِٔی  َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ  َٗ ََّٜة ٩ًَِ أَِٔی  ٣َ ٔٙ ی ٔف َطٔ ٌِ َّي إَٔذا ََا٧ُوا بَٔب  َحً

٣ٔيَن  َٟطُ ٣َُِحٔ ٍَ أَِػَحإب  ٣َ َٕ َشأ٢ََ أَِػَحابَطُ أَِ٪ ی٨َُاؤُٟوُظ  َتَد٠َّ َٓ ٔسطٔ  ًَلَی ََفَ اِسَتَوي  َٓ أَي ح٤َٔاّرا َوِحٔظًيا  ٦ٕ ََفَ َُيِرُ ٣َُِحٔ َوصَُو 

أ١ََََ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ِٟٔح٤َارٔ  ًَلَی ا أََخَذُظ ث٥َُّ َطسَّ  َٓ أَبَِوا  َٓ ُض٥ِ ُر٣َِحُط  َٟ َ َشأ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أَبَِوا  َٓ ُف أَِػ َسِوكَطُ  ٌِ ََ َّی   َحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َسأَُٟوظُ  ًَ َّی اهَّللُ  وا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ ا أَِزَر َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ََ ٥َ َوأََِی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َْة  اهَّللُ  ٌِ ُ ٤ََّا ؤَی ك ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک 

٤ُُٜ٤َوَصا اهَّللُ  ٌَ ِ  أَك

ہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ےھت ہکم ےک اکی راےتس ںیم ، ےھچیپ رہ ایگوہ)اوباتقدہ( اےنپ اوب اتقدہ ااصنری ےس رواتی ےہ ہک و

دنچ اسویھتں ےک اسھت وج ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت نکیل وہ)اوباتقدہ( ارحاؾ ںیہن ابدنےھ وہےئ ےھت اوہنں ےن اکی وگررخ وک 

اگن اوہنں ےن ااکنر ایک رھپ رباھچ اماگن اوہنں ےن ااکنر ایک آرخ اوہنں ےن وخد داھکی وت اےنپ وھگڑے رپ وسار وہےئ اور اسویھتں ےس وکڑا ام

 رباھچ ےل رک ہلمح ایک وگررخ رپ اور لتق ایک اس وک اور ضعب احصہب ےن وہ وگتش اھکای اور ضعب ےن ااکنر ایک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہ اکی اھکان  اھ وج الھکای مت وک اہلل لج الجہل ےن ۔وملس ےس ےلم وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿ

     774    حسیث 

ا٢َ ٣َ ٩ًَِ صَٔظا َٗ  ٦ْ َبأئ َوصَُو ٣َُِحٔ َٕ اٟوِّ ٔٔي زُ َػ ٔ ََاَ٪ یََتزَوَّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ اٟزُّبَيَِر ب٩َِ ا َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٦ ُٕ ٔٔي أٟک َواٟؼَّ

ٔسیُس  َ٘ ِٟ  ا



 

 

 ۔ رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک زریب نب وعاؾ انہتش رکےت ےھت رہؿ ےک وھبےن وہےئ وگتش اک سج وک دقدی ےتہک ںیہ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿ

     775    حسیث 

 ٔ َتاَزَة ف َٗ ٩ًَِ أَِٔی  ًََلاَئ ب٩َِ َيَشإر أَِخبََرُظ  َِٟوِحٔشيِّ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ إَٔلَّ أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ  ِٟح٤َٔارٔ ا ی ا

َِٟح٤ٔطٔ َطِيْئ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 رواتی یک ےسیج اورپ ایبؿ وہیئ رگم اس دحثی ںیم اانت زایدہ ےہ ہک روسؽ اطعء نب اسیر ےن اوب اتقدہ یک دحثی وگررخ امرےن یک ویسی یہ

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ایک اس وگتش ںیم ھچک اہمترے اپس ابیق ےہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿسج اکش

     776    حسیث 

َّي إَٔذا ٦ْ َحً َد یُزٔیُس ٣َََّٜة َوصَُو ٣َُِحٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّخَ َّى اهَّللُ  َِٟبِضزٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ٘ٔيْر  ٩ًَِ ا ََاَ٪ بٔاٟزَِّوَحأء إَٔذا ح٤َٔاْر َوِحٔشيٌّ 

َٝ َٟٔزُسو ٔ َِٟبِضزٔيُّ َو َُٓذَٔکَ َذٟ َحاَء ا َٓ ِتَٔی َػاحٔبُُط  ُٝ أَِ٪ َیأ َُّط یُؤط إ٧ٔ َٓ ا٢َ َزًُوُظ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٔلَى ٢ٔ اهَّللٔ َػل صَُو َػاحٔبُُط إ

أ٣ََ  َٓ ِٟٔح٤َارٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َطأ٥َُِٜ٧ِ بَٔضَذا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبَا بَِْکٕ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ َّى اهَّللُ  َز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٔ زِٔد إَٔذا َهِيْي َحاٗ ٌَ ِٟ َّي إَٔذا ََاَ٪ بٔاِْلُثَابَٔة بَيَِن اٟزَُّویَِثةٔ َوا ٚٔ ث٥َُّ ٣ََضي َحً ا َٓ َش٤َطُ بَيَِن اٟزِّ َ٘ ٥ًََ أَ٪َّ َرُسو٢َ َٓ زَ َٓ ْٕ فٔی ه١ٕٔٓ ٓٔيطٔ َسِض٥ْ 

َّى  َّي یَُحاؤَزظُ اهَّللٔ َػل َٕ ٨ًَِٔسُظ ََل یَزٔیبُطُ أََحْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َحً ٔ ٥َ أ٣َََز َرُجَّل أَِ٪ َي٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

زدی نب بعک زہبی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےلک ہکم ےک دصق ےس ارحاؾ ابدنےھ وہےئ بج رواح ںیم ےچنہپ وت 

وت ایبؿ ایک ہی امفرا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس وک ڑپا رےنہ دو اس اک اکی وگررخ زیمخ داھکی 

اتخمر امکل آاجےئ اگ اےنت ںیم زہبی آای ویہ اس اک امکل  اھ وہ وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اس وگررخ ےک آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

ہیلع وملس ےن اوبرکب وک مکح ایک اوہنں ےن اس اک وگتش ےک می ایک بس اسویھتں وک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس آےگ  ںیہ آپ یلص اہلل

ڑبےھ بج ااثہب ںیم ےچنہپ وج درایمؿ ںیم ےہ روہثی اور رعج ےک وت داھکی ہک اکی رہؿ اانپ رس اکھجےئ وہےئ اسےئ ںیم ڑھکا ےہ اور 



 

 

زہبی ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی صخش وک ہک ڑھکا رےہ اس ےک اپس، اتہک وکیئ  اکی ریت اس وک اگل وہا ےہ وت اہک

 اس وک ہن ڑیھچے اہیں کت ہک ولگ آےگ ڑبھ اجںیئ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿسج اکشر اک 

     777    حسیث 

ٌٔزَ  ِٟ ّبا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِٛ َّي إَٔذا ََاَ٪ بٔاٟزَّبََذةٔ َوَجَس َر ی٩ِٔ َحً َِٟبَِحَ َب١َ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ َّطُ أَ َِٟح٥ٔ َػِيٕس ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ  ٩ًَِ َشأَُٟوُظ  َٓ ٣ٔيَن  ٚٔ ٣َُِحٔ ا

 ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة  َوَجُسوُظ ٨ًَِٔس أَص١ِٔ اٟزَّبََذة ٔس٣ُِت ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َُِٜٜت َٓٔى أ٣ََزِتُُض٥ِ بٔطٔ  ِّی َط ٔن ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة ث٥َُّ إ َٗ ُت َذَٟٔک َٓأ٣َََزص٥ُِ بٔأ٠ََِٔطٔ  َذََکِ

ا٢َ ٤ًَُزُ بِ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٣ََزِتُُض٥ِ بٔأ٠ََِٔطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َاَذا أ٣ََزَِتُض٥ِ بٔطٔ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ٌَ َٔ َٟ َٔک  ٔ ذَٟ يِر َِ ِو أ٣ََزَِتُض٥ِ َٔ َٟ أب  َِٟدلَّ ٩ُ ا

ًَُسظُ   بَٔک یََتَوا

اوبرہریہ بج آےئ رحبنی ےس وت بج ےچنہپ رذبہ ںیم وت دنچ وسار ےلم رعاؼ ےک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ وت وپاھچ اوہنں ےن اوبرہریہ ےس 

ؿ وک اھکےن یک ااجزت دی رھپ اہک ہک ھجم وک کش وہا اس مکح ںیم وت اکشر ےک وگتش اک احؽ وج رذبہ واولں ےک اپس  اھ اوبرہریہ ےن ا

بج آای ںیم دمہنی وت ذرک ایک ںیم ےن رمع نب اطخب ےس رضحت رمع ےن وپاھچ مت ےن ایک مکح دای اؿ وک ںیم ےن اہک ہک ںیم ےن مکح دای 

 ااسی رکات ینعی ڈراےن ےگل ۔ اھکےن اک رضحت رمع ےن اہک ارگ مت اؿ وک ھچک اور مکح دےتی وت ںیم اہمترے اسھت

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایبؿ

     778    حسیث 

ٍَ أَبَا صَُزیِزَ  َُّط َس٤ٔ ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ َِٟح٥ٔ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َتِوُظ فٔی  ِٔ اِسَت َٓ ٣ُوَ٪ بٔاٟزَّبََذةٔ  ِو٦ْ ٣َُِحٔ َٗ َُّط ٣َزَّ بٔطٔ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ُث  َة یَُحسِّ

ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َِٓتاص٥ُِ بٔأ٠ََِٔطٔ  َ أ َٓ ّة َیأ٠َُُِو٧َُط  أب َػِيٕس َوَجُسوا ٧َاّسا أَح٠َّٔ ا٢َ َِٟدلَّ َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُِٟتُط  َ َشأ َٓ

َٔک َْلَِوجَ  ٔ ذَٟ يِر َِ ِٓتَِيَتُض٥ِ َٔ ِو أَ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتَِيُتُض٥ِ بٔأ٠ََِٔطٔ  ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتَِيَتُض٥ِ  ُتَک ب٥َٔ أَ ٌِ 

اؾ ابدنےھ وہےئ رذبہ ںیم وت وپاھچ اسمل نب علااہلل ےن انس اوبرہریہ ےس وہ ےتہک ےھت علااہلل نب رمع ےس ہک ھجم وک ےلم ھچک ولگ ارح

اوہنں ےن اکشر ےک وگتش یک ابتب وج الحؽ ولوگں ےک اپس وموجد وہ وہ اھکےت وہں اس وک اوبرہریہ ےن اؿ وک اھکےن یک ااجزت 



 

 

؟ ںیم ےن اہک دی، اہک اوبرہریہ ےن بج ںیم دمہنی ںیم آای رضحت رمع ےک اپس ںیم ےن اؿ ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک وت ےن ایک وتفی دای

 ںیم ےن وتفی دای اھکےن اک رضحت رمع ےن اہک ارگ وت اور یسک ابت اک وتفی داتی وت ںیم ےھجت زسا داتی ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ؿسج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ےہ ااکس ایب

     779    حسیث 

 َٓ َِٟح٥َ َػِيٕس  ٙٔ َوَجُسوا  ی ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ َّي إَٔذا ََا٧ُوا بَٔب ٕب َحً ِٛ ا٦ٔ فٔی َر َب١َ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٗ َب اِْلَِحَبارٔ أَ ٌِ َٛ ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ْب بٔأ٠ََِٔطٔ  ٌِ َٛ َِٓتاص٥ُِ  َ أ

 ٔ وا ذَٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َذََکُ أب بٔا َِٟدلَّ ًَلَى ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔس٣ُوا  َٗ ا  َّ٤٠َ زِتُُط َٓ ِس أ٣ََّ َٗ ِّی  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ْب  ٌِ َٛ اُٟوا  َٗ ٥ِ بَٔضَذا  ُٛ َتا ِٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َ٘ َٓ َٟطُ   َٝ

 َٛ َِٓتاص٥ُِ  َ أ َٓ ََّٜة ٣َزَِّت بٔض٥ِٔ رِٔج١ْ ٩ِ٣ٔ َجَزازٕ  ٣َ ٔٙ ی ٔف َطٔ ٌِ ا ََا٧ُوا بَٔب َّ٤َٟ وا ث٥َُّ  ٌُ َّي َتزِٔج ٠َِي٥ُِٜ َحً ًَ َّ٤٠َ َٓ َيأ٠َُُِوُظ  َٓ ْب أَِ٪ َیأُِخُذوُظ  ا ٌِ

ا٢َ صَُو ٣ٔ  َٗ تَٔيُض٥ِ بَٔضَذا  ِٔ ًَلَى أَِ٪ ُت  َٝ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤َ َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ َذٟ وا  أب َذََکُ َِٟدلَّ ًَلَى ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔس٣ُوا  ا٢َ َو٣َا َٗ َٗ َِٟبَِحٔ  ٩ِ َػِيسٔ ا

ٔ إِٔ٪ ؤَی إَٔلَّ ٧َََِرةُ  ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوا ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ا َٗ  َٝ ًَا٦ٕ ٣َزََّتئِن  یُِسرٔی  حُوٕت ی٨ََُِرُُظ فٔی ١َُِّ 

بعک االةحر بج آےئ اشؾ ےس وت دنچ وسار اؿ ےک اسھت ےھت ارحاؾ ابدنےھ وہےئ راےتس ںیم اوہنں ےن اکشر اک وگتش داھکی وت 

 ںیہمت سک ےن بعک االةحر ےن اؿ وک اھکےن یک ااجزت دی بج دمہنی ںیم آےئ وت اوہنں ےن رضحت رمع ےس ایبؿ ایک آپ ےن اہک

وتفی دای وبےل بعک ےن رضحت رمع ےن رفامای ہک ںیم ےن بعک وک اہمترے اورپ احمک ایک اہیں کت ہک مت ولوٹ، رھپ اکی روز ہکم یک راہ 

ںیم ڈٹویں اک ڈنھج الم بعک ےن وتفی دای ہک ڑکپ رک اھکںیئ بج وہ ولگ رضحت رمع ےک اپس آےئ اؿ ےس ایبؿ ایک آپ ےن بعک ےس 

مت ےن ہی وتفی ےسیک دای بعک ےن اہک ہک ڈٹی درای اک اکشر ےہ رضحت رمع وبےل ویکرکن، بعک وبےل اے اریم اوملنینم مسق ےہ  وپاھچ ہک

 اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ڈٹی اکی یلھچم یک کنیھچ ےس یتلکن ےہ وج رہ اسؽ ںیم دوابر یتکنیھچ ےہ ۔

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

  

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿ

     780    حسیث 



 

 

َّطُ أَصَِسي َٟٔزُسو٢ٔ  ا٣ََة ا٠َِّٟيثٔيِّ أ٧َ ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ زَُّظ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٤َٔاّرا َوِحٔظًيا َوصَُو بٔاِْلَبَِوأئ أَِو بَٔوزَّاَ٪ ََفَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ٥َ ٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا َرأَي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ ًَ َٗ ٠َِيَک  ا فٔی َوِجنٔی  ًَ ُظ  ٥ِ ٧َزُزَّ َٟ َّا  إ٧ٔ

َّا َُح٦ُْ   إَٔلَّ أ٧َ

بعص نب اثجہم یثیل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن ہفحت اجھب اکی وگررخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور آپ یلص اہلل ہیلع 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ریمے وملس اوبا ای وداؿ ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن واسپ رک دای بعص ےتہک ںیہ بج روسؽ 

 رہچے اک احؽ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک مہ ےن اس واےطس واسپ رک دای ہک مہ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ںیہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ر اک رحمؾ وک اھکان درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿسج اکش

     781    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ ا٢َ َرأَیُِت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٗ َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔي ًَا٣ٔز ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ   ٩ًَِ ٕٕ ٔ ٦ْ فٔی َیِو٦ٕ َػائ زِٔد َوصَُو ٣َُِحٔ ٌَ ِٟ بٔا

 ٔ ي َوِجَضُطَ  َُلَّ ِس  َٗ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ اُٟوا أََو ََل َتأ١َُُِ أ٧ََِت  َ٘ َٓ ا٢َ ْٔلَِػَحابٔطٔ ٠َُُوا  َ٘ َٓ ُتَٔی ب٠َِٔح٥ٔ َػِيٕس  ٔة أُِرُجَوإ٪ ث٥َُّ أ َٔ ٔلي َضِيَئت٥ُِٜٔ َ٘ َٛ َِٟشُت  ِّی  ن

٤ََّا ٔػيَس ٩ِ٣ٔ أَِجلٔی  إ٧ٔ

ںیم رگیم ےک روز اوہنں ےن ڈاھپن ایل  اھ ہنم اانپ علا اہلل نب اعرم نب رہعیب ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی امثعؿ نب نافؿ وک رعج 

رسخ لبمک ےس اےنت ںیم اکشر اک وگتش آای وت اوہنں ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک اھکؤ اوہنں ےن اہک آپ ںیہن اھکےت آپ ےن رفامای 

 ںیم اہمتری لثم ںیہن وہں ریمے واےطس وت اکشر وہا ےہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 سج اکشر اک رحمؾ وک اھکان درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿ

     782    حسیث 

 ٔ إِٔ٪ َتَد٠ََّخ ف َٓ ََٟيا٢ٕ  ًَِْشُ  ٤ََّا ؤَی  َٟطُ یَا اب٩َِ أُِخًٔي إ٧ٔ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َِٟح٥ٔ ٩ًَِ  ىٔي أ١َََِ  ٌِ ًِطُ َت َس َٓ ٔشَک َطِيْئ  ِٔ ی َن

ِيسٔ   اٟؼَّ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےن رفامای رعوہ نب زریب ےس ہک اے ےٹیب ریمے اھبیئ ےک، ہی دس راںیت ںیہ ارحاؾ یک ارگ ریتے یج ںیم 



 

 

 کش وہ وت ابلکل وھچڑ دے اکشر اک وگتش۔

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

  

 رحؾ ےک اکشر اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحؾ ےک اکشر اک ایبؿ

     783    حسیث 

ِٟحٔ  ِيُس فٔی ا َٝ اٟؼَّ ٔ ت١َٔ ذَٟ ُ٘ َٓ  ٔ٦ ََِٟحَ ٠َِيطٔ ٠ََِْب فٔی ا ًَ ٦ٔ أَِو أُِرٔس١َ  ََِٟحَ ا٢َ ٣َأٟٝ ١َُُّ َشِيٕء ٔػيَس فٔی ا َٗ َّ إ٧ٔ َٓ ًَلَى ١ِّ  طُ ََل َیح١ُّٔ أ٠ََُِطُ َو

َّي َئؼ  َيِل٠ُبُُط َحً َٓ ِٟٔح١ِّ  ِئس فٔی ا ًَلَى اٟؼَّ َّٟٔذي یُزِٔس١ُ ٠َََِبطُ  ا ا أ٣ََّ َٓ ِئس  َٝ َجزَاُء اٟؼَّ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ َّطُ ََل یُِؤ١ََُ ٩ِ٣َ  َٓإ٧ٔ  ٔ ٦ ََِٟحَ يَسُظ فٔی ا

َٝ َجزَاْء إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٔ ٠َِيطٔ فٔی َذٟ ًَ َِٟيَص  ٠َِيطٔ َجزَاُُئظُ  َو ٌَ َٓ  ٔ٦ ََِٟحَ یّبا ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ أَِرَس٠َُط َْقٔ َٓ  ٔ٦ ََِٟحَ یْب ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوصَُو َْقٔ  أَِرَس٠َُط 

ر اھکان اہک امکل ےن وج اجونر اکشر ایک اجےئ رحؾ ںیم ای اتک اکشری اجونر رپ رحؾ ںیم وھچڑا اجےئ نکیل وہ لح ںیم اج رک اس وک امرے وت وہ اکش

ےہ اور سج ےن ااسی ایک اس رپ زجا الزؾ ےہ نکیل وج اتک لح ںیم اکشر رپ وھچڑے اور وہ اس وک رحؾ ںیم ےل اج رک امرے اس  الحؽ ںیہن

 اک اھکان درتس ںیہن رگم زجا الزؾ ہن وہیگ اال ہی ہک اس ےن رحؾ ےک رقبی ےتک وک وھچڑا وہ اس وصرت ںیم زجا الزؾ وہیگ ۔

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

  

 اکشر زجا اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 اکشر زجا اک ایبؿ

     784    حسیث 

ِيَس َوأْمُتَْن َُح٦ُْ َو٣َ  ُت٠ُوا اٟؼَّ ِ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََل َت الَى یَا أَیَُّضا ا ٌَ َٞ َوَت ا٢َ اهَّللُ َتَباَر َٗ ا٢َ ٣َأٟٝ  َٗ َٗ َحزَاُء ٩ِ  َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ َت٠َُط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َُت

ا٦ُ ٣ََش  ٌَ َ اَرْة ك َّٔ َٛ َبٔة أَِو  ٌِ َٜ َّ اِل ٔ ًَِس٢ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صَِسّیا بَاٟ ٥ٔ یَِح٥ُُٜ بٔطٔ َذَوا  ٌَ َت١َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ َٝ ٔػَيا٣ّا ٣ِٔث١ٔ ٣َا  ٔ ًَِس٢ُ ذَٟ اٛٔيَن أَِو 

 ٔ َٚ َوبَا٢َ أ٣َِزٔظ  َٟٔيُذو

ہل ےن اے اامیؿ واول تم امرو اکشر بج مت ارحاؾ ابدنےھ وہ اور وج وکیئ مت ںیم ےس دصقا اکشر امرے وت اہک امکل ےن رفامای اہلل لج الج



 

 

اس رپ زجا ےہ اس یک لثم اجونر ےک بج مکح رک دںی اس وک دو رپزیہ اگر صخش، وخاہ زجا دہی وہ بج ہبعک ںیم ےچنہپ ای افکرہ وہ ونیکسمں 

 ابؽ اےنپ اکؾ اکوک الھکان ای اس دقر روزے اتہک ےھکچ و

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

  

 رحمؾ وک وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہ

     785    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ  ِت٠ٔض٩َّٔ ُج٨َاْح  ٩ًَِ  َٗ ٦ٔ فٔی  ٤َُِِٟحٔ ًَلَی ا َِٟيَص  َوابِّ  ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ُب َوا ِقَ ٌَ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ  ا

 ےن رفامای ہک اپچن اجونر ںیہ رحمؾ وک اؿ اک لتق عنم ںیہن ےہ وکا اور ل علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 نوھچ اور وچاہ اور اکےنٹ واال اتک۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہ

     786    حسیث 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ َت٠َُض٩َّ ٩ًَِ  َٗ َوابِّ ٩ِ٣َ  ٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

َزاُب  ُِ ِٟ أَِرةُ َوا َٔ ِٟ ُب َوا ِقَ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ َََٓل ُج٨َاَح   ٦ْ وُر  َوصَُو ٣َُِحٔ ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا ِٟٔحَسأَةُ َوا  َوا

امر علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اپچن اجونر اےسی ںیہ ہک وج وکیئ اؿ وک ارحاؾ یک احتل ںیم 

 ڈاےل وت ھچک انگہ ںیہن ےہ اکی نوھچ دورسے وچاہ رسیتے اکانٹ اتک وچےھت ل اپوچناں وکا ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہ

     787    حسیث 



 

 

ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ أَِرةُ ٩ًَِ صَٔظا٦ َٔ ِٟ ٔ ا ٦ ََِٟحَ َت٩َ٠ِ فٔی ا ِ٘ ُٙ يُ َوأس َٓ ٢َ َخ٤ِْص 

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َُِب ا ِٟٔحَسأَةُ َوا َزاُب َوا ُِ ِٟ ُب َوا ِقَ ٌَ ِٟ  َوا

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اپچن اجونر اناپک ںیہ لتق ےئک اجںیئ ےگ لح اور رحؾ ںیم وچاہ 

 ور وکا اور ل اور اکانٹ اتک ۔اور نوھچ ا

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ ےس اجونر امرےن درتس ںیہ

     788    حسیث 

َِٟد  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٔ َحسَّ ٦ ََِٟحَ أت فٔی ا َِٟحيَّ ِت١ٔ ا َ٘ أب أ٣َََز َٔ  لَّ

 انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن مکح ایک اسوپنں ےک امرےن اک رحؾ ںیم۔

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

  

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

     789    حسیث 

َُٟط فٔی كٔ  ٌٔيّرا  ََ زُ  أب ُيَقِّ َِٟدلَّ َُّط َرأَي ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ أ٧َ ُِٟضَسیِز ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ا٢َ ٣َأٟک ٩ًَِ َربٔي َٗ  ٦ْ َيا َوصَُو ٣َُِحٔ ِ٘ يٕن بٔاٟشُّ

صُطُ   َوأ٧ََا أََِکَ

 نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی رضحت رمع نب اطخب وک وجںیئ اکنےتل ےھت اےنپ اوٹن یک اور د کنی دےتی ےھت رہعیب

 وجں وک اخک ںیم ومعض ایقس ںیم اور وہ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت امکل ےن اہک ںیم اس اکؾ وک رکموہ اجاتن وہں ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

     790    حسیث 



 

 

 ٔ ٦ ٤َُِِٟحٔ ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُتِشأ٢َُ  ًَ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُت  ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ََّضا  ُّٝ جَ  ٩ًَِ ٣زجا٧ط أ٧َ ٥ِ أََیُح ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ َشَسُظ 

َُِٜٜت  ََٟح ٥َِٟ أَٔجِس إَٔلَّ رِٔجلَیَّ  ِو ُربَٔلِت یََساَي َو َٟ َِٟيِظُسِز َو ٠َِيِحُُِٜٜط َو َٓ 

رماجہن ےن انس رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس اؿ ےس وساؽ وہا ہک ایک رحمؾ اےنپ دبؿ وک اجھکےئ؟ وبںیل اہں اجھکےئ اور زور ےس 

  ابدنھ دےی اجںیئ اور اپؤں اقوب ںیم وہں وت ایس ےس اجھکؤں ۔اجھکےئ اور ارگ ریمے اہھت

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

     791    حسیث 

ًَِبَس  ٦ْ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي أَ٪َّ  ِي٨َِيطٔ َوصَُو ٣َُِحٔ ٌَ ٕ ََاَ٪ َٔ ٤ِٟٔزِآةٔ َٟٔظِٜو  اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ٧ََوَز فٔی ا

اویب نب ومٰیس ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن آہنیئ ںیم داھکی ببسب یسک رمض ےک وج اؿ یک آھکن ںیم  اھ اور وہ ارحاؾ 

 ابدنےھ وہےئ ےھت ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

     792    حسیث 

 ٔ ٌٔيرٔظ ََ  ٩ًَِ اّزا  ٦ُ َح٤َ٠َّة أَِو ُْقَ ٤َُِِٟحٔ ََ ا ٔ ُظ أَِ٪ ی٨َِز ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَِْکَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 واتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رکموہ اجےتن ےھت اےنپ اوٹن یک وجں ای ھکیل اکنےنل وک ۔انعف ےس ر

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکؾ رحمؾ وک درتس ںیہ اؿ اک ایبؿ

     793    حسیث 

ٔس ب٩ِٔ  ا٢َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٦ْ ََْٜسَ َوصَُو ٣َُِحٔ ِ َُٟط ا٧ ٩ًَِ ُهَِفٕ  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا َّطُ َسأ٢ََ َس طُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی ٣َزَِی٥َ أ٧َ ٌِ َل ِٗ ٌٔيْس ا   َس

ں دیعس ےن دمحم نب علااہلل نب ایب رممی ےن وپاھچ دیعس نب بیسم ےس ہک ریما اکی اننخ وٹٹ ایگ ےہ اور ںیم ارحاؾ ابدنےھ وہےئ وہ

 اہک اکٹ ڈاؽ اس وک ۔



 

 

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

  

 دورسے یک رطػ ےس جح رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 دورسے یک رطػ ےس جح رکےن اک ایبؿ

     794    حسیث 

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٥َ  ٩ًَِ ٌَ َحائَِتُط ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِث َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَبَّإض َرزٔی ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ََاَ٪ ا

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ َِٟيطٔ  ٔ ِيَضا َوَت٨ُِوزُ إ َٟ ٔ ١ُ ی٨َُِوزُ إ ـِ َٔ ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ تٔيطٔ  ِٔ ٥َ َتِشَت َّ٠  ِّٙ ٔلَی اٟظِّ ١ٔ إ ـِ َٔ ِٟ ُٖ َوِجَط ا َيِْصٔ

 ٍُ بٔيّرا ََل َيِشَتٔلي َٛ ِت أَِٔی َطِيّدا  َٛ َِٟحخِّ أَِزَر َة اهَّللٔ فٔی ا ـَ ي َِٟت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ََفٔ ا َ٘ َٓ أَحُخُّ  اِْلََّخٔ  َٓ ًَلَی اٟزَّاح٠َٔٔة أَ أَِ٪ یَِثبَُت 

 ِٟ ٔة ا َٔک فٔی َححَّ ٥ِ َوذَٟ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ُِط  ًَ َٔ  َوَزا

م 

ع

 

ی

 

ج

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک لضف نب ابعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت وسار ےھت اےنت ںیم اکی وعرت آیئ 

ےس ہلئسم وپےنھچ یگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس، وت لضف اس وعرت یک رطػ دےنھکی ےگل اور وہ وعرت لضف یک رطػ دےنھکی یگل 

یلص اہلل ہیلع وملس لضف اک ہنم اور رطػ ریھپےن ےگل اس وعرت ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس جح اہلل اک رفض وہا روسؽ اہلل 

ریمے ابپ رپ اےسی وتق ںیم ہک ریما ابپ وبڑاھ ےہ اوٹن رپ ھٹیب ںیہن  اتک ایک ںیم اس یک رطػ ےس جح رک ولں رفامای آپ یلص اہلل 

 اولداع ںیم وہا۔ہیلع وملس ےن اہں! اور 

 

ة
چ 
ح
 ہی ہصق 
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 ااصحر اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ااصحر اک ایبؿ

     795    حسیث 

 َٓ ِٟبَِئت  َحا٢َ بَِي٨َطُ َوبَيَِن ا َٓ  ٕ ُسٓو ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ حُبَٔص َٔ َٗ ُٙ َرأَِسُط َحِيُث ٩ًَِ ٣َأٟک  ٔ َّطُ َیح١ُّٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ َطِيٕئ َوی٨َََِحُ َصِسیَطُ َوَیِح٠ إ٧ٔ

اْئ  ـَ َٗ ٠َِيطٔ  ًَ َِٟيَص   حُبَٔص َو



 

 

اہک امکل ےن سج صخش وک ااصحر وہا دنمش ےک ابثع ےس اور وہ اس یک وہج ےس تیب اہلل کت ہن اجاکس وت وہ ارحاؾ وھکؽ ڈاےل اور اینپ 

 ڈنماےئ اہجں رپ اس وک ااصحر وہا ےہ اور اضق اس رپ ںیہن ےہ۔ دہی وک رحن رکے اور رس

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ااصحر اک ایبؿ

     796    حسیث 

َّى اهَّللُ ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ وا ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ َِٟضِسَي َوَح٠َ وا ا ٨َََحُ َٓ ُِٟحَسیِبَٔئة  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َح١َّ صَُو َوأَِػَحابُُط بٔا ًَ  

 ٥ِ َٟ َِٟضِسُي ث٥َُّ  َِٟيطٔ ا ٔ ِب١َ أَِ٪ َئؼ١َ إ َٗ ِٟبَِئت َو ِب١َ أَِ٪ َیُلوُٓوا بٔا َٗ ٥ِ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ُرُءوَسُض٥ِ َوَح٠ُّوا ٩ِ٣ٔ ١َُِّ َشِيٕء  ٌِ َّى اهَّللُ يُ َػل

وزُوا َٟٔشِيءٕ  ٌُ وا َطِيّئا َوََل َي ـُ ِ٘ ُط أَِ٪ َي ٌَ ٩ِ ََاَ٪ ٣َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َوََل ٤٣َّٔ

ؽ ڈاےل اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ااحصب وک بج رواک افکر ےن وت ارحاؾ وھک

دحہیبی ںیم اور رحن ایک دہی وک اور رس ڈنماےئ اور الحؽ وہ  ےئ رہ ےئش ےس ینعی تیب اہلل اکوطاػ اور ایکس رطػ دہی وک اچنہپےن ےس 

 ہےلہپ، رھپ مہ ںیہن اجےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مکح ایک وہ یسک وک اےنپ ااحصب اور اسویھتں ںیم ےس دوابرہ اضق ای ااعد

 رکےن اک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ااصحر اک ایبؿ

     797    حسیث 

ٔٔت٨َِٔة إِٔ٪ ُػ  ِٟ َت٤ّٔزا فٔی ا ٌِ ٔلَی ٣َََّٜة ٣ُ َد إ ا٢َ حٔيَن ََّخَ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٍَ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ  ٨َا ٣َ ٌِ ٤َا َػ٨َ َٛ ٨َا  ٌِ ِٟبَِئت َػ٨َ ٩ًَِ ا ٔسِزُت 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ٤َِزةٕ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ َٓأََص١َّ َٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ُِٟحَسیِبَٔئة ث٥َُّ إٔ٪َّ اهَّللٔ َػل ًَا٦َ ا ٤َِزةٕ  ٌُ ٥َ أََص١َّ َٔ َّ٠

ِبَس اهَّللٔ  ا٢َ ٣َا أ٣َِزُص٤َُا إَٔلَّ ًَ َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  َت إ َٔ َِٟت ا٢َ ٣َا أ٣َِزُص٤َُا إَٔلَّ َواحْٔس ث٥َُّ ا َ٘ َٓ  ٔ ِس أَِوَجِبُت  ٧ََوَز فٔی أ٣َِزٔظ َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ  َواحْٔس أُِطضُٔس

 ٔ ا َواح ّٓ َٖ كََوا َلا َٓ ِٟبَِيَت  َّي َجاَئ ا َذ َحً َٔ ٤َِزةٔ ث٥َُّ َن ٌُ ِٟ ٍَ ا َِٟحخَّ ٣َ ٨ُِط َوأَصَِسيا ًَ  ّسا َوَرأَي َذَٟٔک ٣ُِحزّٔیا 

علا اہلل نب رمع بج ےلک ہکم یک رطػ رمعہ یک تین ےس سج اسؽ اسفد درشیپ  اھ ینعی اجحج نب ویفس ڑلےن وک آای  اھ علااہلل نب زریب 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےس وج احمک ےھت ہکم ےک وت اہک ارگ ںیم رواک اجؤ تیب اہلل اجےن ےس وت رکوں اگ اسیج ایک  اھ 



 

 

اہلل اسھت، بج رواک  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک افکر ےن وت علااہلل نب رمع ےن ارحاؾ ابدناھ  اھ رمعہ اک اس ایخؽ ےس ہک روسؽ اہلل یلص 

وت ہی اہک ہک رمعہ اور جح دوونں اک مکح ااصحر یک ہیلع وملس ےن یھب دحہیبی ےک اسؽ ںیم ارحاؾ ابدناھ  اھ رمعہ اک رھپ علااہلل نب رمع ےن وساچ 

احتل ںیم اسکیں ےہ رھپ وتمہج وہےئ اےنپ اسویھتں یک رطػ اور اہک ہک جح اور رمعہ اک احؽ اسکیں ےہ ںیم ےن مت وک وگاہ ایک ہک ںیم ےن 

ںیم اور اکی وطاػ ایک اور اس وک اکیف  اےنپ اورپ جح یھب وابج رک ایل رمعہ ےک اسھت رھپ ےلچ  ےئ علااہلل اہیں کت ہک آےئ تیب اہلل

 اھجمس اور رحن ایک دہی وک ۔

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

  

 وج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک اجےئ اس اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

  ےس رک اجےئ اس اک ایبؿوج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس

     798    حسیث 

ِٟبَِئت َوَيِشَعی بَيَِن اٟ َٖ بٔا َّي یَُلو ٤ُِِٟحَْصُ ب٤ََٔزٕق ََل َیح١ُّٔ َحً ا٢َ ا َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٔلَی ٩ًَِ  إَٔذا اِؿُْطَّ إ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ؼَّ

ًَّٟٔي ََل بُسَّ  َيأب ا َِٓتَسي ُِٟبٔص َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٍَ َذَٟٔک َوا َوأئ َػ٨َ  َٟطُ ٨ِ٣َٔضا أَِو اٟسَّ

علا اہلل نب رمع ےن اہک وج صخش امیبری یک وہج ےس رک اجےئ وت وہ الحؽ ہن وہاگ اہیں کت ہک وطاػ رکے اخہن ہبعک اک اور یعس رکے 

 ؽ رکے اور زجا دے ۔افص اور رموہ ےک چیب ںیم ارگ رضورت وہ یسک ڑپکے ےک ک ےنن یک ای دوا یک وت اس اک اامعتس

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک اجےئ اس اک ایبؿ

     799    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٟبَِيُت  ٩ًَِ  ٦ُ ََل یُٔح٠ُّطُ إَٔلَّ ا ٤َُِِٟحٔ و٢ُ ا ُ٘ ََّضا ََا٧َِت َت ٥َ أ٧َ  َوَس٠َّ

 اؾ اوملنینم اعہشئ ےن رفامای ہک رحمؾ الحؽ ںیہن وہات ریغب اخہن ہبعک ےچنہپ وہےئ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک اجےئ اس اک ایبؿ



 

 

     800    حسیث 

ِجُت  ا٢َ ََّخَ َٗ َُّط  ٔسی٤ّا أ٧َ َٗ ٔ ََاَ٪  ة َِٟبِْصَ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِدتَٔيانٔیِّ  ٨ُِت ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ أَِٔی َت٤ٔي٤ََة اٟشَّ ُٛ َّي إٔذَا  ََّٜة َحً ٔلَی ٣َ  إ

 ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوا٨َّٟاُض بَٔب ًَبَّإض َو ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ََّٜة َوبَٔضا  ٔلَی ٣َ أَِرَس٠ُِت إ َٓ َٓدٔٔذي  ِت  ْٔسَ ُٛ  ٔٙ ِؽ لٔی ی ٥ِ٠َ یَُزخِّ َٓ  

 ٕ ٤َِزة ٌُ ٔ َّي أَِح٠ِ٠َُتَ  ٕ َحً َة أَِطُضز ٌَ ٤َِٟأئ َسِب َٔک ا ًَلَی ذَٟ ٤ُِت  َٗ َ أ َٓ  أََحْس أَِ٪ أَح١َّٔ 

 مہ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اکی صخش ےس وج رصبہ اک رےنہ واال رپاان آدیم  اھ اس ےن اہک ہک ںیم الچ ہکم وک راہتس  اویب نب
مب

 

پ

ایب 

 ںیم ریما وکاہل وٹٹ ایگ وت ںیم ےن ہکم ںیم یسک وک اجیھب واہں علااہلل نب ابعس اور علااہلل نب رمع اور ولگ یھب ےھت اؿ ںیم ےس یسک ےن

 زت ہن دی ارحاؾ وھکؽ ڈاےنل یک اہیں کت ہک ںیم وںیہ ڑپا راہ است ےنیہم کت بج ااھچ وہا وت رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکال۔ھجم وک ااج

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 اجےئ اس اک ایبؿوج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک 

     801    حسیث 

 ِٟ َٖ بٔا َّي یَُلو َُّط ََل َیٔح١ُّ َحً إ٧ٔ َٓ ِٟبَِئت ب٤ََٔزٕق  ا٢َ ٩ِ٣َ حُبَٔص زُوَ٪ ا َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ  بَِئت َوبَيَِن اٟؼَّ

وہج ےس وت اس اک ارحاؾ ہن ےلھک اگ اہیں کت ہک وطاػ رکے تیب اہلل اور  علا اہلل نب رمع ےن اہک وج صخش اخہن ہبعک ہن اج ےکس امیبری یک

 یعس رکے افص اور رموہ ےک چیب ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ایبؿوج صخش وساےئ دنمش ےک اور یسک ببس ےس رک اجےئ اس اک 

     802    حسیث 

 َٓ  ٦ْ ََّٜة َوصَُو ٣َُِحٔ ٣َ ٔٙ ی ٔف َطٔ ٌِ ََ بَٔب ٤َِِٟدزُومٔیَّ ُِصٔ ٌٔيَس ب٩َِ حُزَابََة ا َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َس َّٟٔذي ََاَ٪ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ٤َِٟأئ ا ًَلَی ا َشأ٢ََ 

ِبَس ا ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َو َوَجَس  َٓ ٤َ٠َأئ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ  ُض٥ِ ًَ ک٠ُُّ َٓ َُٟط  َق  َّٟٔذي َُعَ ُض٥ِ ا َٟ ََٓذََکَ   ٥َٜٔ َِٟح ٔ َو٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا هَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر

 َ٠ًَ ا٣ٔطٔ ث٥َُّ  َح١َّ ٩ِ٣ٔ إَِٔحَ َٓ َت٤ََز  ًِ إَٔذا َػحَّ ا َٓ َتسَٔي  ِٔ ُط ٨ِ٣ٔطُ َوَي َٟ اب١ٕٔ َویُِضسٔي ٣َاأ٣َََزُظ أَِ٪ َیَتَساَوي ب٤َٔا ََل بُسَّ  َٗ اِستَِيَْسَ  ِيطٔ َحخُّ 

َِٟضِسئ   ٩ِ٣ٔ ا

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب زحاہب زخمویم رگ ڑپے ہکم وک آےت وہےئ راہ ںیم اور وہ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت وت اہجں 



 

 

ر ے وک اؿ بس اپین دھکی رک رہھٹے ےھت واہں وپاھچ علااہلل نب رمع اور علااہلل نب زریب اور رمواؿ نب مکح ےلم اؿ ےس ایبؿ ایک اس اع

ےن اہک یسی رضورت وہ ویسی دوا رکے اور دفہی دے ۔ بج ااھچ وہ وت رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکےل رھپ آدنئہ اسؽ جح رکے اور وماقف 

 اطتق ےک دہی دے ۔

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

  

 ہبعک ےک انبےن اک احؽ

 اتکب اجحل :   ابب

 ہبعک ےک انبےن اک احؽ

     803    حسیث 

َبةَ  ٌِ َٜ ٝٔ حٔيَن ب٨ََِوا اِل ِو٣َ َٗ ٥ِ َتَزِي أَ٪َّ  َٟ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟت ٩ًَِ  ا َٗ َوأًٔس إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ  ٩ًَِ وا  َتَْصُ ِٗ  ا

٠ُِت َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ُ٘ ِوََل حِٔسثَاُ٪ َٓ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َوأًٔس إٔبَِزاصٔي٥َ  َٗ ًَلَى  َصا  ََل َتزُزُّ َٓ ٝٔ بٔاِلَُِٜفٔ  أَ ِو٣ٔ َٗ  

ِت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ ا ٌَ ًَائَٔظُة َس٤ٔ َٟئ٩ِٔ ََا٧َِت  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت  ٌَ َٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَُرى َرُسو٢َ َٟ َّى اهَّللُ  هَّللٔ َػل

ِٟبَيِ  ِٟٔحِحَز إَٔلَّ أَ٪َّ ا ٨َئِن ا٠ََّٟذی٩ِٔ َی٠َٔيأ٪ ا ِٛ َٞ اِستََٔل٦َ اٟزُّ ٥َ َتَز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َوأًٔس إٔبَِزاصٔي٥َ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلَى   ٥ِ ٥ِ یَُت٤َّ َٟ  َت 

 اعہشئ ےس ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہک ریتی وقؾ ےن بج انبای ہبعک وک وترضحت رواتی ےہ رضحت اؾ اوملنینم

  اھ اربامیہ ےن ےسیج انبای  اھ اس ںیم یمک یک، رضحت اعہشئ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ اس وک ےسیج رضحت اربامیہ ےن انبای

 ہیلع وملس ےن رفامای ہک ارگ ریتی وقؾ اک رفک رق بی ہن وہات وت ںیم انب داتی۔ علااہلل نب رمع ےن اہک ایس واسی ویکں ںیہن انب دےتی آپ یلص اہلل

یک انب وہج ےس اشدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رنک اشیم اور رعایق وک وج میطح ےک لصتم ںیہ االتسؾ ہن ایک ویکہکن اخہن کی عہ اربامیہ 

 رپ ہن  اھ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ہبعک ےک انبےن اک احؽ

     804    حسیث 

ِٟٔححِ  َِٟت ٣َا أُبَالٔی أََػ٠َِّيُت فٔی ا ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ  َوَة  ِٟبَِئت ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٔ أ٦َِ فٔی ا  ز



 

 

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےن رفامای ےھجم ھچک رفؼ ںیہن ولعمؾ وہات اس ںیم ہک امنز ڑپوھں ہبعک ےک 

 ادنر ای میطح ںیم ۔

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

  

  رلم اک ایبؿوطاػ ںیم

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

     805    حسیث 

َِٟححَ  ٥َ َر١َ٣َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َِٟيطٔ ثَََلثََة ٩ًَِ َجابٔز ٔ َّي ا٧َِتَنی إ ٔ اِْلَِسَوزٔ َحً ز

 ٕٖ  أَكَِوا

اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک داھکی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک ہک رلم یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 رجح اوسد ےس رجحا اوسد کت نیت ریھپوں ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

     806    حسیث 

ٔ ثَََلثَةَ  ٔ اِْلَِسَوز َِٟحَحز ٔلَی ا ٔ إ ٔ اِْلَِسَوز َِٟحَحز ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َیز١ُ٣ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٖٕ  ٩ًَِ ٧َآ َة أَكَِوا ٌَ ََ ٖٕ َوی٤َِٔشي أَِر  أَكَِوا

لم رکےت ےھت رجح اوسد کت نیت ریھپوں ںیم اور ابیق اچر ریھپوں ںیم ومعمیل اچؽ ےس ےتلچ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ر

 ےھت ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

     807    حسیث 

َو  َط إَٔلَّ أ٧ََِتا٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٟ ٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ََل إ ُ٘ ََلثََة َي ِٟبَِئت َيِشَعی اِْلَِطَواَن اٟثَّ َٖ بٔا َس  َة أَ٪َّ أَبَاُظ ََاَ٪ إَٔذا كَا ٌِ ََ َوأ٧ََِت تُِحٌٔي 



 

 

ُٔٔف َػِوَتُط بَٔذَٟٔک  ا َیِد  ٣َا أ٣ََتَّ

ںیم اور آہتسہ ےس ےتہک اے اہلل وساےئ ریتے وکیئ اچس وبعمد رعوہ نب زریب بج وطاػ رکےت اخہن ہبعک اک وت دوڑ رک ےتلچ نیت ریھپوں 

 ںیہن اور وت الج دے اگ مہ وک دعب رمےن ےک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

     808    حسیث 

ا٢َ ث٥َُّ َر ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ  َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٤َِزةٕ ٩ِ٣ٔ اٟت ٌُ َٔ ٦َ ٔ أََِحَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر َّطُ َرأَي  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ِٟبَِئت ب٩ِٔ ُُعِ أَیُِتطُ َيِشَعی َحِو٢َ ا

ََلثَةَ   اِْلَِطَواَن اٟثَّ

م ےس رھپ داھکی ہک وہ دوڑ رک ےتلچ ںیہ ےلہپ نیت ریھپوں رعوہ نب زریب ےن داھکی علاا اہلل نب زریب وک اوہنں ےن ارحاؾ ابدناھ رمعہ اک

ی ع

 

ب

 

ت

 

 ںیم اخہن ہبعک ےک رگد۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم رلم اک ایبؿ

     809    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٍَ ٩ًَِ ٧َآ َّي یَزِٔج ٤َِٟزَِوةٔ َحً ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوََل بَيَِن اٟؼَّ ِٕ بٔا ٥َِٟ یَُل ٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َََّٜة  ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي َوََاَ٪  ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا أََِحَ

َّٜةَ  ٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٟبَِئت إَٔذا أََِحَ َٖ َحِو٢َ ا  ََل َیز١ُ٣ُِ إَٔذا كَا

اؾ ابدنےتھ ہکم ےس وت وطاػ ہن رکےت تیب اہلل اک اور ہن یعس رکےت افص رموہ ےک انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج ارح

 درایمؿ اہیں کت ہک ولےتٹ ینم ےس اور ہن رلم رکےت ۔

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

  

 وطاػ ںیم االتسؾ رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم االتسؾ رکےن اک ایبؿ



 

 

     810    حسیث 

ِٟبَِئت  ُط بٔا َٓ َضي كََوا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ إَٔذا  ًَ َّى اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ َد ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َتئِن َوأََراَز أَِ٪ َیِْخُ ٌَ ِٛ ٍَ اٟزَّ َٛ َوَر

٤َِٟزَِوةٔ اِستَ  ا َوا َٔ ٔلَى اٟؼَّ َد إ ِب١َ أَِ٪ یَِْخُ َٗ ٩َ اِْلَِسَوَز  ِٛ  ٥َ٠َ اٟزُّ

ادہ اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج وطاػ ےس افرغ وہ رک دواگہن رتعک ڑپھ ےتکچ اور رھپ افص رموہ وک ےنلکن اک ار

 رکےت وت رجح اوسد وک وچؾ ےتیل ےنلکن ےس ےلہپ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم االتسؾ رکےن اک ایبؿ

     811    حسیث 

ِبٔس اٟزَّحِ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  َت یَا أَبَا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌِ َٕ َػ٨َ ِي َٛ  ٕٖ ِو ًَ

َّی اهَّللُ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُت  ِٛ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِسَت٤ِ٠َُت َوَتَز ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩ٔ ِٛ ٕس فٔی اِستََٔل٦ٔ اٟزُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََػِبَت ٣َُح٤َّ   

علاارلنمح نب وعػ ےس سک رطح مت ےن وچام رجح اوسد وک  رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای

 علاارلنمح ےن اہک یھبک ںیم ےن وچام اور یھبک رتک ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای کیھٹ ایک مت ےن ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ںیم االتسؾ رکےن اک ایبؿ

     812    حسیث 

ِٟبَِئت َيِشَت٥ُٔ٠ اِْلَِرََاَ٪ ٠ََُّ  َٖ بٔا َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ََاَ٪ إَٔذا كَا ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثَىٔي  نَٔی إَٔلَّ أَِ٪ و َحسَّ َِٟىَ َُ ا َضا َوََاَ٪ ََل یََس

٠َِيطٔ  ًَ ٠ََب  ِِ  ُي

واتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رعوہ نب زریب بج وطاػ رکےت اخہن ہبعک اک وت بس رونکں اک االتسؾ رکےت وصخاص اشہؾ نب رعوہ ےس ر

 رنک امیین وک رہزگ ہن وھچڑےت رگم بج وبجمر وہ اجےت۔

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

  



 

 

  اس وک وچےنم اک ایبؿرجح اوسد ےک االتسؾ ےک وتق

 اتکب اجحل :   ابب

 رجح اوسد ےک االتسؾ ےک وتق اس وک وچےنم اک ایبؿ

     813    حسیث 

 ٔ ٩ٔ اِْلَِسَوز ِٛ ِٟبَِئت ٟرٔلُّ ُٖ بٔا ا٢َ َوصَُو یَُلو َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َوَة  َٟ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٤ََّا أ٧ََِت َحَحْز َو ِّی َرأَیُِت إ٧ٔ ِوََل أَن

ب٠ََّطُ  َٗ ب٠َُِّتَک ث٥َُّ  َٗ ب٠َََّک ٣َا  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای بج وہ وطاػ رک رےہ ےھت اخہن ہبعک اک رجح اوسد وک! ہک وت اکی رھتپ 

ہن اصقنؿ اور ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک ےھجت وچےتم ہن داھکی وہات وت ںیم ہن وچاتم ھجت وک رھپ وچام ےہ ہن عفن اچنہپ  اتک ےہ 

 رجح اوسد وک۔

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

  

 دواگہن وطاػ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ہن وطاػ اک ایبؿدواگ

     814    حسیث 

٨َُّٜٔط  ِّی بَِي٨َُض٤َا َوَل ئِن ََل ُيَؼل ٌَ ِب ٍُ بَيَِن اٟشُّ َُّط ََاَ٪ ََل َیِح٤َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  َتئِن ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌَ ِٛ ٍٕ َر َس ١َُِّ ُسِب ٌِ ََ ِّی  ََاَ٪ ُيَؼل

 َُ ا٦ٔ أَِو ٨ًَِٔس  َ٘ ٤َِٟ َّی ٨ًَِٔس ا ٔ ََفُب٤ََّا َػل  يِرٔظ

رعوہ نب زریب دو وطاػ اکی اسھت ہن رکےت ےھت ارطسح رپ ہک اؿ دوونں ےک چیب دواگہن وطاػ ادا ہن رکںی ہکلب رہ است ریھپوں ےک 

 دعب دو رںیتعک ڑپےتھ ےھت اقمؾ اربامیہ ےک اپس ای اور یسک ہگج۔

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

  

 دو اگہن وطاػ اک ادا رکان دعب امنز حبص ای رصع ےک



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 دو اگہن وطاػ اک ادا رکان دعب امنز حبص ای رصع ےک

     815    حسیث 

َِٟدلَّ  ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِٟبَِئت ٣َ َٖ بٔا َّطُ كَا ارٔيَّ أَِخبَرَُظ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَِبٕس ا ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ َضي ٤ًَُزُ ٩ًَِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِبٔح  ٔ اٟؼُّ َس َػََلة ٌِ ََ أب 

 ٖٔ َوا َتئِن ُس٨ََّة اٟلَّ ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َّي أ٧ََاَر بٔٔذي كُّوي  َٛٔب َحً ِت ََفَ ٌَ ٤َِص ك٠ََ ٥ِ٠َ یََز اٟظَّ َٓ ُط ٧ََوَز  َٓ  كََوا

ز رجف ےک وت بج رضحت رمع وطاػ ادا رک علاارلنمح نب علاااقلری ےن وطاػ ایک اخہن ہبعک اک رضحت رمع نب اطخب ےک اسھت دعب امن

 ےکچ وت آاتفب ہن اپای سپ وسار وہےئ اہیں کت ہک اھٹبای اوٹن ذی وطی ںیم واہں دواگہن وطاػ ادا ایک۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دا رکان دعب امنز حبص ای رصع ےکدو اگہن وطاػ اک ا

     816    حسیث 

ِْصٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا َس َػََلة ٌِ ََ  ُٖ ًَبَّإض یَُلو ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ِس َرأَیُِت  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َُّط  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ٔ ا ََل أَِزرٔي ٣َا ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر َٓ  ث٥َُّ یَِسُخ١ُ حُِحَزَتطُ 

 ٍُ  َيِؼ٨َ

داھکی ںیم ےن علااہلل نب ابعس وک وطاػ رکےت ےھت دعب رصع ےک رھپ اجےت ےھت اےنپ رجحے ںیم رھپ اوب زریب یکم ےس رواتی ےہ ہک 

 ولعمؾ ںیہن واہں ایک رکےت ےھت۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ز حبص ای رصع ےکدو اگہن وطاػ اک ادا رکان دعب امن

     817    حسیث 

َس َػََلةٔ  ٌِ ََ ِبٔح َو َس َػََلةٔ اٟؼُّ ٌِ ََ ِٟبَِيَت َیِد٠ُو  ِس َرأَیُِت ا َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َُّط  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ٔ ا ُٖ بٔطٔ أََحْس ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر ِْصٔ ٣َا یَُلو ٌَ ِٟ  ا

ات وطاػ رکےن واولں ےس دعب امنز حبص اور دعب امنز رصع ےک وکیئ اوب زریب یکم ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی اخہن ہبعک وک اخیل وہ اج

 وطاػ ہن رکات۔

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

  



 

 

 اخہن ہبعک ےس رتصخ وہےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 اخہن ہبعک ےس رتصخ وہےن اک ایبؿ

     818    حسیث 

 ِٟ َٖ بٔا َّي یَُلو َِٟحادِّ َحً ا٢َ ََل َيِؼُسَر٪َّ أََحْس ٩ِ٣ٔ ا َٗ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ إٔ٪َّ آَّٔخَ ا٨ُُّٟشٔک ٩ًَِ  َٓ بَِئت 

ِٟبَِئت  ُٖ بٔا َوا  اٟلَّ

 ولےٹ اہیں کت ہک وطاػ رکے اخہن ہبعک اک ویکہکن علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن رفامای وکیئ احیج ہکم ےس ہن

 آرخی ابعدت ہی ےہ وطاػ رکان اخہن ہبعک اک ےہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 اخہن ہبعک ےس رتصخ وہےن اک ایبؿ

     819    حسیث 

َّي َوزَّ ٩ًَِ َیحِ  ِٟبَِيَت َحً ََ ا ٥ِ ی٩َُِٜ َوزَّ َٟ ِضَزأ٪  أب َرزَّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٣َزِّ اٟوَّ َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ََ ٌَي ب٩ِٔ َس

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن اکی صخش وک رما ارہظلاؿ ےس ریھپ دای اس واےطس ہک اس ےن وطاػ 

 ۔اولداع ںیہن ایک  اھ 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 اخہن ہبعک ےس رتصخ وہےن اک ایبؿ

     820    حسیث 

 ٔ إ َٓ ُط  َضي اهَّللُ َححَّ َٗ ِس  َ٘ َٓ َٓاَق  ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ْٙ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ُضَو َح٘ٔي َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َحَبَشُط َطِيْئ  َُّط إِٔ٪  ٧

َضي اهَّللُ َححَّطُ  َٗ ِس  َ٘ َٓ َٟطُ  َق  ِٟبَِئت َوإِٔ٪ َحَبَشطُ َطِيْئ أَِو َُعَ َٖ بٔا َوا ٔ اٟلَّ ًَِضسٔظ  آَّٔخُ 

 اب ارگ اس وک وکیئ ارم ام ع ںیہن وت اچےیہ ہک رعوہ نب زریب ےن اہک ہک سج صخش ےن وطاػ االافہض ادا ایک اس اک جح اہلل ےن وپرا رک دای

 رتصخ ےک وتق وطاػ اولداع رکے اور ارگ وکیئ ام ع ای اعرہض درشیپ وہ وت جح وت وپرا وہ اکچ ۔



 

 

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

  

 وطاػ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     821    حسیث 

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٜوُت إ َِٟت َط ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ َٓ ِّی أَِطَتکٔی  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَن ًَ ی اهَّللُ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔي٨َئٔذٕ كُوفٔی ٩ِ٣ٔ َوَرأئ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيرٔي َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََ ُت َراَٛٔبّة  ِٔ ُل َٓ َِٟت  ا َٗ ٔلَی  ا٨َّٟأض َوأ٧َِٔت َراَٛٔبْة  ِّی إ ُيَؼل

ورٔ َوَٛٔتإب ٣َِشُلورٕ  أُ بٔاٟلُّ ِٟبَِئت َوصَُو َيِقَ  َجا٧ٔٔب ا

وہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اینپ امیبری یک وس آپ یلص اہلل رضحت اؾ اوملنینم اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک اکشتی یک ا

 ہیلع وملس ےن رفامای رمدوں ےک ےھچیپ وسار وہ رک وت وطاػ رک ےل اؾ ک ہم ےن اہک ہک ںیم ےن وطاػ ایک اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 رة واوطلر واتکب وطسمر ڑپھ رےہ ےھتاس وتق اخہن ہبعک ےک اکی وگےش یک رطػ امنز ڑپھ رےہ ےھت اور وس

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     822    حسیث 

ٕ اِْلَِس٠َٔمَّ  ِّیِّ أَ٪َّ أَبَا ٣َأًز ٤َِٟک ٔ ا ََٓحائَِتطُ ا٣َِزأَْة ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍَ َّطُ ََاَ٪ َجأّٟشا ٣َ َياَ٪ أَِخبََرُظ أ٧َ ِٔ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ُس ًَ

ُت ا ِٗ ٤َِِٟشحٔٔس َصَز ٨ُِت بَٔبأب ا ُٛ َّي إَٔذا  ِٟبَِئت َحً َٖ بٔا َب٠ُِت أُرٔیُس أَِ٪ أَكُو ِٗ ِّی أَ ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ تٔيطٔ  ِٔ ٣َاَئ ََفَ َتِشَت َّي َذَصَب ٟسِّ ُت َحً ٌِ َج

 ٔ َّي َذَصَب َذٟ ُت َحً ٌِ َج ٣َاَئ ََفَ ُت اٟسِّ ِٗ ٤َِِٟشحٔسٔ َصَز ٨ُِت ٨ًَِٔس بَأب ا ُٛ َّي إَٔذا  َب٠ُِت َحً ِٗ ًَىِّي ث٥َُّ أَ َّي إَٔذا َذَٟٔک  َب٠ُِت َحً ِٗ ًَىِّي ث٥َُّ أَ َک 

ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٣َاَئ  ُت اٟسِّ ِٗ ٤َِِٟشحٔسٔ َصَز ٨ُِت ٨ًَِٔس بَأب ا اَُِتٔشلٔی ث٥َُّ ُٛ َٓ ِيَلأ٪  ْة ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ـَ ِٛ ٤ََّا َذٟٔٔک َر  ب٩ُِ ٤ًََُز إ٧ٔ

ي بَٔثِوٕب ث٥َُّ كُوفٔی  اِسَتِثَٔفٔ

اوب امزع ایملس ےس رواتی ےہ ہک وہ ےھٹیب ےھت علااہلل نب رمع ےک اسھت اےنت ںیم اکی وعرت آیئ ہلئسم وپےنھچ اؿ ےس، وت اہک اس 

 اخہن ہبعک ےک وطاػ اک بج دجسم ےک دروازے رپ آیئ وت ےھجم وخؿ آےن اگل وس ںیم گ ی آ ی بج وخؿ وعرت ےن ہک ںیم ےن دصق ایک



 

 

وموقػ وہا وت رھپ آیئ بج دجسم ےک دروازے رپ یچنہپ وت وخؿ آےن اگل وت ںیم رھپ گ ی آ ی رھپ بج وخؿ وموقػ وہا رھپ آیئ بج دجسم 

نب رمع ےن اہک ہی الت ےہ اطیشؿ یک، وت لسغ رک رھپ ڑپکے ےس رشاگمہ وک ابدنھ اور ےک دروزاے رپ یچنہپ وت رھپ وخؿ آےن اگل علااہلل 

 وطاػ رک۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     823    حسیث 

٩ًَِ ٣َا ثَىٔي  ِب١َ أَِ٪ َحسَّ َٗ َة  َٓ ٔلَی َُعَ َد إ ا ََّخَ ّ٘ ٔ ََّٜة ٣َُزاص إؾ ََاَ٪ إَٔذا َزَخ١َ ٣َ َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ ُط أَ٪َّ َس َِ َّطُ ب٠ََ ِٟبَِئت  ٟٔک أ٧َ َٖ بٔا یَُلو

 ٍَ َس أَِ٪ یَزِٔج ٌِ ََ  ُٖ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ یَُلو ا َوا َٔ  َوبَيَِن اٟؼَّ

 ںیم آےت اور ونںی اترخی رقبی وہیت وت رعافت وک اجےت لبق وطاػ اور یعس ےک رھپ اامؾ امکل وک اچنہپ ہک دعس نب ایب واقص بج دجسم

 بج واہں ےس ےتٹلپ وت وطاػ اور یعس رکےت ۔

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

  

 یعس افصےس رشوع رک ےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

  افصےس رشوع رک ےن اک ایبؿیعس

     824    حسیث 

َد  و٢ُ حٔيَن ََّخَ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ا ٩ًَِ َجابٔز َٔ ٤َِِٟشحٔسٔ َوصَُو یُزٔیُس اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ ا

و٢ُ ٧َِبَسأُ ب٤َٔا بََسأَ اهَّللُ ُ٘ ا َوصَُو َي َٔ َبَسأَ بٔاٟؼَّ َٓ  بٔطٔ 

ے دجسمرحاؾ ےس افص 

 

کلی

 

ن
اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج 

ےن  یک رطػ رفامےت ےھت رشوع رکےت ںیہ مہ اس ےس سج ےس رشوع ایک اہلل لج الجہل ےن وت رشوع یک یعس آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 افص ےس ۔
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 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 یعس افصےس رشوع رک ےن اک ایبؿ

     825    حسیث 

 َ َ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َط إَٔلَّ اهَّللُ ٩ًَِ َجابٔز َٟ ٔ و٢ُ ََل إ ُ٘ ِّرُ ثَََلثّا َوَي َٜب ا یُ َٔ ًَلَی اٟؼَّ  َٕ َٗ اَ٪ إَٔذا َو

ٍُ َذَٟٔک ثَََلَث ٣َزَّإت  ٔسیْز َيِؼ٨َ َٗ ًَلَی ١َُِّ َطِيٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا َٟطُ  یَک  ٤َِٟزَِوةٔ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ًَلَی ا  ٍُ َویَِسًُو َوَيِؼ٨َ

 ١َ َذَٟٔک ٣ٔثِ 

اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج ڑھکے وہےت افص رپ نیت ابر اہلل اک ر ےتہک اور رفامےت ںیہن ےہ 

وکیئ وبعمد اچس وساےئ اہلل اپک ےک وکیئ اس اک رشکی ںیہن ےہ ایس یک تنطلس ےہ اور ایس یک رعتفی ےہ وہ رہ ےئش رپ اقدر ےہ، نیت 

 س وک ےتہک ےھت اور داع امےتگن ےھت رھپ رموہ رپ چنہپ رک ااسی یہ رکےت ۔ابر ا

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 یعس افصےس رشوع رک ےن اک ایبؿ

     826    حسیث 

ِبَس  ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٍٕ أ٧َ ٔ ََّک ََل ٩ًَِ ٧َآ ٠َُِٗت اِزًُونٔی أَِسَتحِٔب َل٥ُِٜ َوإ٧ٔ ََّک  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ُ٘ ا یَِسًُو َي َٔ ًَلَی اٟؼَّ ُٕ  اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوصَُو  ٔ تُِد٠

انٔی َوأ٧ََا ٣ُ  َّٓ َّي َتَتَو ًَُط ٣ٔىِّي َحً ٔ ٤َا صََسیَِتىٔي ِْٟٔلِٔسََل٦ٔ أَِ٪ ََل َت٨ِز َٛ ِّی أَِسأََُٟک  ٔن اَز َوإ ٌَ ٤ِٟٔي  ِش٥ْٔ٠ ا

 ںیہن انعف ےن انس علااہلل نب رمع ےس وہ افص رپ داع امےتگن ےھت اے رپورداگر! وت ےن رفامای ہک داع رکو ںیم وبقؽ رکوں اگ اور وت ودعہ الخیف

ںیم  رکات ںیم ھجت ےس وساؽ رکات وہں ہک ےسیج وت ےن ھجم وک االسؾ یک راہ داھکیئ وس رمےت دؾ کت االسؾ ےس ہن ڑھچاںویں اہیں کت ہک

 رموں املسمؿ رہ رک ۔

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

  

 یعس یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 یعس یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     827    حسیث 

ا َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِو٢َ اهَّللٔ َتَباَرَک ٩ًَِ صَٔظا٦ َٗ ٩ِّ أََرأَیِٔت  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ َحٔسیُث اٟشِّ ائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ  ٢َ



 

 

٠َِيطٔ أَ  ًَ ََل ُج٨َاَح  َٓ ًَِت٤ََز  ِٟبَِيَت أَِو ا ٩ِ٤َ َحخَّ ا َٓ ٔ اهَّللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ الَی إٔ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ٔ َوَت َٖ ب وَّ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ َطِيْئ ِ٪ َیلَّ ٤َا  َٓ ض٤َٔا 

٠َِيطٔ أَِ٪ ََل َیلَّ  ًَ ََل ُج٨َاَح  َٓ َٟکَا٧َِت  و٢ُ  ُ٘ ٤َا َت َٛ ِو ََاَ٪  َٟ ًَائَٔظُة لََکَّ  َِٟت  ا َ٘ َٓ َٖ بٔض٤َٔا  وَّ َِٟت صَٔذظٔ اِْلیَُة فٔی أَِ٪ ََل َیلَّ ٔ ٤ََّا أ٧ُِز َٖ بٔض٤َٔا إ٧ٔ وَّ

ٔ اِْلَِنَؼارٔ ََا٧ُوا یُض٠ُّٔوَ٪ ٨َ٤َٟٔا ا َجاَئ اِْل َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ ُجوَ٪ أَِ٪ یَُلو َُٗسیِٕس َوََا٧ُوا یََتََحَّ ِسََل٦ُ َة َوََا٧َِت ٨َ٣َاةُ َحِذَو 

الَی إٔ٪َّ اٟؼَّ  ٌَ َٓأ٧َِز٢ََ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ِ٤َ َحخَّ َسأَُٟوا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ٔ اهَّللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ

َٖ بٔض٤َٔا وَّ ٠ًََِيطٔ أَِ٪ َیلَّ ََل ُج٨َاَح  َٓ ًَِت٤ََز  ِٟبَِيَت أَِو ا  ا

 رعوہ نب زریب ےن اہک ہک ںیم ےن وپاھچ اؾ اوملنینم اعہشئ ےس دوھکی اہلل لج الجہل رفامات ےہ ےب کش افص اور رموہ اہلل یک اپک اشنوینں

ےس ںیہ وس وج جح رکے اخہن ہبعک اک ای رمعہ رکے وت اؿ دوونں ےک درایمؿ یعس رکےن ںیم اس رپ ھچک انگہ ںیہن ےہ اس ےس ولعمؾ  ںیم

وہات ےہ ہک ارگ یعس ہن رکے بت یھب ربا ںیہن ےہ رضحت اعہشئ ےن وجاب دای ہک رہزگ ااسی ںیہن ارگ اسیج ہک مت ےتھجمس وہ واسی وہات وت 

ں رفامات ہک انگہ ےہ اس رپ یعس ہن رکےن ںیم افص اور رموہ ےک درایمؿ اور ہی آتی وت ااصنر ےک قح ںیم ارتی ےہ وہ اہلل لج الجہل وی

ولگ جح ایک رکےت ےھت انمت ےک واےطس اور انمت اقملب دقدی ےک  اھ اور دقدی اکی رقہی اک انؾ ےہ ہکم اور دمہنی ےک درایمؿ ںیم وہ 

 رکان ربا ےتھجمس ےھت بج دنی االسؾ ےس رشمػ وہےئ وت اوہنں ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ولگ افص اور رموہ ےک چیب ںیم یعس

وملس ےس اس ابرے ںیم وت اس وتق اہلل لج الجہل ےن ااتری ہی آتی ہک افص اور رموہ دوونں اہلل یک اشناینں ںیہ وج صخش جح رکے 

 اؿ دوونں ےک درایمؿ ںیم ۔ اخہن ہبعک اک اور رمعہ رکے وت یعس رکان انگ ںیہن ےہ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 یعس یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     828    حسیث 

 َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َ َوَة أَ٪َّ َسِوَزَة ب٨َِٔت  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٔ فٔی ٩ًَِ صَٔظا٦ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ُٖ بَيَِن اٟؼَّ َجِت َتُلو َْخَ َٓ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ا٧َِت ٨ًَِٔس ُُعِ

ٔف  ِ٘ ٥ِ٠َ َت َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ َٖ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ ا َحائَِت حٔيَن اِنَْصَ َٓ ٕ ٣َأطَيّة َوََا٧َِت ا٣َِزأَّة َث٘ٔي٠َّة  َّي ٧ُوزَٔي َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزة َضا َحً َٓ كََوا

َوابِّ ی٨َِ بٔاِْلُولَی ٣ٔ  ًَلَی اٟسَّ ُٓوَ٪  َوةُ إَٔذا َرآص٥ُِ یَُلو َضا َٓٔى بَِي٨ََضا َوبَِي٨َطُ َوََاَ٪ ُُعِ َٓ ِت كََوا ـَ َ٘ َٓ ِبٔح  َضاص٥ُِ أََطسَّ ا٨َِّٟنٔی ٩ِ اٟؼُّ

ِس َخاَب َصُؤََل  َ٘ َٟ ٨ََٟا َٓٔى بَِي٨َ٨َا َوبَِي٨َُط  و٢ُ  ُ٘ َي َٓ ٤ََِٟزٔق َحَياّئ ٨ِ٣ُٔط  وَ٪ بٔا َت٠ُّ ٌِ َي وآَ  ٔئ َوَخْٔسُ

اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک وسدہ یٹیب علااہلل نب رمع یک رعوہ نب زریب ےک اکنح ںیم ںیھت اکی روز وہ ںیلکن جح ای رمعہ ںیم دیپؽ 

یعس رکےن افص اور رموہ ےک چیب اور وہ اکی ومیٹ وعرت ںیھت وت آیئ یعس رکےن وک بج ولگ افرغ وہےئ اشعء یک امنز ےس، اور یعس 



 

 

ؿ یک وپری ںیہن وہیئ یھت ہک اذاؿ وہآ ی حبص یک رھپ اوہنں ےن وپری یک یعس اینپ اس درایمؿ ںیم، اور رعوہ بج ولوگں وک دےتھکی ا

ےھت ہک وسار وہ رک یعس رکےت ںیہ وت یتخس ےس عنم رکےت ےھت اور وہ ولگ امیبری اک ہلیح رک ےت ےھت رعوہ ےس رشؾ یک وہج ےس وت رعوہ 

  ولوگں ےک آسپ ںیم اؿ ولوگں ےن اصقنؿ اپای رماد وک ہن ےچنہپ ۔ےتہک ےھت مہ ےس اےنپ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 یعس یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     829    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ َرُس  ٔ ب٩ِٔ  َّي إَٔذا اِنَؼبَِّت ٩ًَِ َجابٔز ٔ ٣ََشي َحً ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ إَٔذا ٧َز٢ََ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ َّى اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

َد ٨ِ٣ٔطُ  َّي یَِْخُ َِٟوازٔي َسَعى َحً َس٣َاُظ فٔی بَِل٩ٔ ا َٗ 

ںیم بج آےت وت ومعمیل اچؽ ےس ےتلچ بج وادی ےک  اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس افص اور رموہ

 ادنر آپ ےک دقؾ آےت وت دوڑ رک ےتلچ اہیں کت ہک وادی ےس لکن اجےت ۔

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

  

 رعہف ےک دؿ روزہ رےنھک اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ؿ روزہ رےنھک اک ایبؿرعہف ےک د

     830    حسیث 

َّی ا ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َة فٔی ٔػَيا٦ َٓ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ٧َاّسا َت٤َاَرِوا ٨ًَِٔسَصا یَِو٦َ َُعَ ١ٔ ب٨ِٔٔت ا ـِ َٔ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

َِٟيَص ََٔؼائ٥ٕٔ  ُض٥ِ  ـُ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ صَُو َػائ٥ْٔ َو ـُ ٌِ َب  ََ َْشٔ َٓ  ٔ ٌٔيرٔظ ََ ًَلَی   ْٕ ٔ َٟبَٕن َوصَُو َواٗ َسٔح  َ٘ ٔ َِٟيطَٔ  ٔ أَِرَس٠ُِت إ َٓ 

اؾ الضفل ےس رواتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن اؿ ےک اسےنم کش ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک روزے ںیم رعہف ےک دؿ 

ؾ الضفل ےن اکی ایپہل دودھ اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس وضعبں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس روزے ےس ںیہ وضعبں ےن اہک ںیہن وت ا

 ےک اپس اجیھب اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ اوٹن رپ وسار ےھت رعافت ںیم وت یپ ایل آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   باب



 

 

 رعہف ےک دؿ روزہ رےنھک اک ایبؿ

     831    حسیث 

ِس  َ٘ َٟ أس٥ُ َو َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َة  َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ََا٧َِت َتُؼو٦ُ یَِو٦َ َُعَ ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٕس أَ٪َّ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٍُ  ٩ًَِ ا َٓ َة یَِس َٓ َة َُعَ ًَٔظيَّ َرأَیُِتَضا 

 َّ ُٕ َحً ٔ ْٔطُ اِْل٣َٔا٦ُ ث٥َُّ َت٘ ِٔ ُت َٓ إب   ي َیبَِيفَّ ٣َا بَِي٨ََضا َوبَيَِن ا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ث٥َُّ َتِسًُو ََْٔشَ

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک اؾ اوملنینم رعہف ےک روز روزہ ریتھک ںیھت اقمس ےن اہک ںیم ےن داھکی ہک رعہف یک اشؾ وک بج اامؾ الچ 

 وہآ ی رھپ اکی ایپہل اپین اک اگنمای اور روزہ ااطفر ایک ۔وت وہ رہھٹی رںیہ اہیں کت ہک زنیم اصػ 

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

  

 ٰینم ےک دونں ںیم ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اجحل :   ابب

 ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیمٰینم ےک دونں ںیم 

     832    حسیث 

٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ أَیَّا٦ٔ ٣ٔىّي ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ُس٠َِىَ

  عنم ایک ینم ےک دونں ںیم روزہ رےنھک ےس ۔امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ٰینم ےک دونں ںیم ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیم

     833    حسیث 

و٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ُ٘ ُٖ َي َة أَیَّا٦َ ٣ٔىّي َیُلو َٓ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ حَُذا َث  ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤ََّا ؤَی أَیَّا٦ُ أ١ََِٕ إب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٢ُ إ٧ٔ

ٕب َوذَِٔکٔ اهَّللٔ   َوَُشِ

 وک اجیھب ینم ےک دونں ںیم ہک ولوگں ںیم رھپ رک اکپر انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن علااہلل نب ذحاہف

 دںی ہک ہی دؿ اھکےن اور ےنیپ اور دخا یک اید ےک ںیہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

  ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیمٰینم ےک دونں ںیم ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی

     834    حسیث 

ِْٔٔطٔ  ِٟ ٩ًَِ ٔػَيا٦ٔ یَِو٣َئِن یَِو٦ٔ ا ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َوَیِو٦ٔ اِْلَِؿَهی٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ی  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک

ح

 

ض

دو دؿ روزہ رےنھک ےس اکی دیعارطفل اور دورسے دیعاال

 ےک دؿ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ٰینم ےک دونں ںیم ینعی ایگروھںی ابروھںی ریتوھںی ذی اہجحل ےک روزے ےک ایبؿ ںیم

     835    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ ًَ٘ٔي١ٔ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب  ٩ًَِ أَِٔی ٣ُزََّة ٣َِولَی أ٦ُِّ َصا٧ٕٔئ أُِخٔت  َِٟضازٔي  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ َّطُ ٩ًَِ  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ب٩ِٔ 

ا َٗ َوَجَسُظ یَأ١َُُِ  َٓ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَلَی أَبٔيطٔ  َّطُ َزَخ١َ  ًَّٟٔي أَِخبََرُظ أ٧َ ٔ اِْلَیَّا٦ُ ا ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ِّی َػائ٥ْٔ  ٔن ُط إ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ انٔی  ًَ َس َٓ  ٢َ

ص٩َّٔ  ِْٔٔطٔ ٩ًَِ ٔػَيا٣ٔض٩َّٔ َوأ٣َََز٧َا َٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ےت وہےئ اپای وت اوہنں ےن البای علااہلل وک علااہلل ےن اہک علا اہلل نب رمعو نب اعص  ےئ اےنپ ابپ رمعہ نب اعص ےک اپس اؿ وک اھکان اھک

ںیم روزے ےس وہں اوہنں ےن اہک اؿ دونں ںیم عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن روزے رےنھک ےس اور مکح ایک مہ وک اؿ 

 دونں ںیم ااطفر رکےن اک ۔

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

  

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     836    حسیث 

َّی اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَصَِسي َج٤ََّل ََاَ٪ ْٔلَِٔی َجِض١ٔ ٩ًَِ   

 ٕ  ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ فٔی َحٓخٕ أَِو ٤ًُِزَة

ای علا اہلل نب ایب رکب نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دہی یجیھب اکی اوٹن یک وج اوب لہج نب اشہؾ اک  اھ جح 



 

 

 رمعہ ںیم

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     837    حسیث 

ا َ٘ َٓ ُٚ بََس٧َّة  ٥َ َرأَي َرُجَّل َيُشو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََّضا بََس٧َْة ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِبَضا  َٛ ٢َ اِر

أَٟثةٔ  ا٧َٔئة أَِو اٟثَّ ِبَضا َوی٠ََِک فٔی اٟثَّ َٛ ا٢َ اِر َ٘ َٓ 

ای اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن داھکی اکی صخش وک اہاتکن  اھ اوٹن دہی اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفام

 وہ اج اس رپ وہ وبال ہک دہی ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وسار وہ اج رخایب وہ ریتی، دورسیوسار 

 ای رسیتی رمہبت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی اہک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     838    حسیث 

 ِ َِٟحخِّ بََس٧ََتئِن بََس٧ََتي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز یُِضسٔي فٔی ا َُّط ََاَ٪ یََزي  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ٔ بََس٧َّة بََس٧َّة  ٤َِزة ٌُ ِٟ ٔن َوفٔی ا

ا٢َ  َٗ ائ٤َْٔة فٔی َزارٔ َخأٟسٔ ب٩ِٔ أَٔسيٕس َوََاَ٪ ٓٔيَضا ٨ِ٣َزُٟٔطُ  َٗ ٤َِزةٔ ی٨َََِحُ بََس٧َّة َوؤَی  ٌُ ِٟ َٟبَّٔة بََس٧َتٔطٔ َوَرأَیُِتطُ فٔی ا ٩َ فٔی  ٌَ َ ِس َرأَیُِتُط ك َ٘ َٟ  َو

َٔٔضا ٔ ت َٛ بَُة ٩ِ٣ٔ َتِحٔت  ََِٟحِ َجِت ا َّي ََّخَ  َحً

ہک علااہلل نب رمع جح ںیم دو اووٹنں یک دہی ایک رکےت ےھت اور رمعہ ںیم اکی اکی اوٹن یک ںیم ےن  علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ

 داھکی اؿ وک ہک وہ رحن رکےت ےھت اےنپ اوٹن اک اور اوٹن ڑھکا وہات  اھ اخدل نب ادیس ےک  رھ ںیم وںیہ وہ ارتےت ےھت اور ںیم ےن داھکی

 اےنپ اوٹن یک رگدؿ ںیم اہیں کت ہک لکن آای وہ اس ےک ابزو ےس ۔اؿ وک رمعہ ںیم ہک رباھچ امرا اوہنں ےن 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     839    حسیث 



 

 

ٌٔيٕس أَ٪َّ ًُ  ٕ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔ أَصَِسي َج٤ََّل فٔی َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزة زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٤ََز ب٩َِ 

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن دہی یجیھب اکی اوٹن یک جح ای رمعہ ںیم ۔

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

  

 ب اجحلاتک :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     840    حسیث 

 ٔ ٤َِِٟدزُومٔیَّ أَصَِسي بََس٧ََتئِن إ َة ا ٌَ ًَيَّأغ ب٩ِٔ أَِٔی َربٔي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ارٔٔئ أَ٪َّ  َ٘ ِٟ ََفٕ ا ٌِ ْة ٩ًَِ أَِٔی َج  ِحَساص٤َُا بُِدتٔيَّ

ی  اھ ۔ اوب رفعج اقری ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ایعش

 

ب

 

ُخ
پ 

 ےن دو اووٹنں وک دہی ایک اکی اوٹن اؿ ںیم ےس 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     841    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َُٟط ٣َِح٤َ  ٩ًَِ ٧َآ ٥َِٟ یُوَجِس  إِٔ٪  َٓ َضا  ٌَ َّي ی٨ََُِحَ ٣َ َُٟسَصا َحً ٠ُِيِح١ِ٤َ َو َٓ ُة  َٗ و٢ُ إَٔذا ٧ُتَٔحِت ا٨َّٟا ُ٘ ١ْ ٤ًََُز ََاَ٪ َي

َضا ٌَ َّي ی٨ََُِحَ ٣َ طٔ َحً ًَلَی أ٣ُِّ  ح١َٔ٤ُ 

یھب اسھت ےل ںیلچ اور اینپ امں ےک اسھت انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت بج ےنج اوینٹن دہی یک وت اس ےک ےچب وک 

 رقابین رکںی ارگ اس ےک ےنلچ ےک ےئل وکیئ وساری ہن وہ وت اس وک اینپ امں رپ وسار رک دای اجےئ اتہک اس ےک اسھت رحن ایک اجےئ۔

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

  

 ب اجحلاتک :   ابب

 وج اجونر دہی ےک ےئل درتس ےہ اس اک ایبؿ

     842    حسیث 

َٓازٕٔح َوإٔذَ  وبّا َُيَِر  ُٛ ِبَضا ُر َٛ اِر َٓ ٔلَی بََس٧َتَٔک  ِرَت إ ا٢َ إَٔذا اِؿُْطٔ َٗ َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ  ِب ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٓاَِشَ َٟب٨ََٔضا  ٔلَی  ِرَت إ ا اِؿُْطٔ

َٓٔؼي٠ُضَ  َس ٣َا یَزَِوي  ٌِ َضاََ ٌَ َٓٔؼي٠ََضا ٣َ َٓا٧ََِحِ  َتَضا  إَٔذا ٧َََحِ َٓ  ا 

اشہؾ نب رعوہ ےن اہک ہک ریمے ابپ رعوہ ےتہک ےھت ہک ارگ ھجت وک رضورت ڑپے وت اینپ دہی رپ وسار وہ اج رگم ااسی ہن وہ ہک اس یک رمک 

، رھپ بج وت اس وک رحن رکے وت اےکس ےچب وٹٹ اجےئ اور بج رضورت وہ ھجت وک اس ےک دودھ یک وت یپ ےل ہکبج ہچب اس اک ریس وہ اجےئ



 

 

 وک یھب اےکس اسھت رحن رک ۔

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

  

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     843    حسیث 

ًَِبسٔ  ٠ُِّس  ٩ًَِ  َ٘ ٔة يُ َٔ ُِٟح٠َِي َزُظ بٔٔذي ا ٌَ ٠ََّسُظ َوأَِط َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َّطُ ََاَ٪ إَٔذا أَصَِسي َصِسّیا ٩ِ٣ٔ ا َٔک اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ َزُظ َوذَٟ ٌٔ ِب١َ أَِ٪ يُِظ َٗ ُظ 

ٌٔزُُظ ٩ِ٣ٔ ا ٠َئِن َوُيِظ ٌِ ٠ُِّسُظ ب٨َٔ َ٘ ْط ٠ِِٟٔ٘ٔب٠َةٔ يُ ٍَ فٔی ٣َکَإ٪ َواحٕٔس َوصَُو ٣َُوجَّ َٕ بٔطٔ ٣َ َٗ َّي یُو ُط َحً ٌَ ٣َ ُٚ ِّٙ اِْلَِيَْسٔ ث٥َُّ يَُشا ٟظِّ

ِب١َ أَِ٪ یَ  َٗ ُظ  ٔس٦َ ٣ٔىّي ََُساَة ا٨ََِّٟحٔ ٧َََحَ َٗ إَٔذا  َٓ وا  ٌُ َٓ ُض٥ِ إَٔذا َز ٌَ ٍُ بٔطٔ ٣َ َٓ َة ث٥َُّ یَِس َٓ َز ٌَ َ َوََاَ٪ صَُو ی٨َََِحُ ا٨َّٟأض َٔ ْصِّ َ٘ َٙ أَِو ُي ٔ ِح٠

ٔ يَ  ٥ٌُٔ َصِسَیُط بَٔئسظ ِِٟ٘ٔب٠َٔة ث٥َُّ َیأ١َُُِ َویُِل ٔلَی ا ُضُض٩َّ إ ُض٩َّ َٗٔيا٣ّا َویَُوجِّ ُّٔ  ُؼ

علا اہلل نب رمع بج دہی ےل اجےت دمہنی ےس وت دیلقت رکےت اس یک اور ااعشر رکےت اس اک ذواہفیلحل ںیم، رگم دیلقت ااعشر ےس ےلہپ 

 ہنم ہلبق یک رطػ رک ےک ےلہپ اس ےک ےلگ ںیم دو وجایتں اکٹل دےتی رکےت نکیل دوونں اکی یہ اقمؾ ںیم رکےت اس رطح رپ ہک دہی اک

رھپ ااعشر رکےت ابںیئ رطػ ےس اور دہی وک اےنپ اسھت ےل اجےت اہیں کت ہک رعہف ےک روز رعافت ںیم یھب بس ولوگں ےک 

 وت اس وک رحن رکےت لبق قلح ای رصق ےک اسھت رےتہ رھپ بج ولگ ولےتٹ وت دہی یھب ولٹ رک آیت، بج ینم ںیم حبص وک ویؾ ارحنل ںیم ےتچنہپ

اور علااہلل نب رمع اینپ دہی وک آپ رحن رکےت اؿ وک ڑھکا رکےت وا ابدنھ رک ہنم اؿ اک ہلبق یک رطػ رکےت رھپ اس وک رحن رکےت اور 

 اؿ اک وگتش یھب اھکےت دورسوں وک یھب الھکےت ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     844    حسیث 

ا٢َ َِٔش٥ٔ اهَّللٔ  َٗ زُُظ  ٌٔ ٩َ فٔی َس٨َا٦ٔ َصِسیٔطٔ َوصَُو يُِظ ٌَ َ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ك ٍٕ أَ٪َّ  ٔ بَرُ ٩ًَِ ٧َآ ِٛ  َواهَّللُ أَ

 ےہ ہک علااہلل نب رمع بج اینپ دہی ےک وکاہؿ ںیم زمخ اگلےت ااعشر ےک ےئل ےتہک اہلل ےک انؾ ےس اہلل ڑبا ےہ انعف ےس رواتی

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     845    حسیث 

َٓةَ ًَ  َز ٌَ ٔ َٕ بٔطَٔ  ٔ َز َوُوٗ ٌٔ ٠َُِّٗس َوأُِط َِٟضِسُي ٣َا  و٢ُ ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ِ ٧َآ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رفامےت ےھت ہک دہی وہ اجونر ےہ سج یک دیلقت اور ااعشر وہ اور ڑھکا ایک اجےئ اس وک رعافت 

 ںیم ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     846    حسیث 

ُِٟح١َ٠َ ث٥َُّ  َبأِطَّ َواِْل٤َِ٧َاَن َوا ُ٘ ِٟ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَُح١ُِّ٠ بُِس٧َُط ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ََٓيُِٜشوَصا إٔیَّاَصا٩ًَِ ٧َآ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَی اِل ُث بَٔضا إ ٌَ  یَِب

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع اےنپ اووٹنں وک وج دہی ےک وہےت ےھت رصمی ڑپکے اور اچراجیم اور وجڑے اوڑاھےت ےھت 

 )رقابین ےک دعب( اؿ ڑپکوں وک جیھب دےتی ےھت ہبعک رشفی اوڑاھےن وک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     847    حسیث 

 ُ ٍُ بٔحََٔل٢ٔ ب ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َيِؼ٨َ ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ زٔی٨َإر ٣َا ََاَ٪  َّطُ َسأ٢ََ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٔ ِس َحسَّ َبُة َصٔذظ ٌِ َٜ ٔشَيِت اِل ُٛ ٧ٔطٔ حٔيَن 

ُٚ بَٔضا ا٢َ ََاَ٪ یََتَؼسَّ َٗ ِٜٔشَوَة   اِل

اامؾ امکل ےن وپاھچ علااہلل نب دانیر ےس ہک علااہلل نب رمع اوٹن یک وھجؽ اک ایک رکےت ےھت بج ہبعک رشفی اک الغػ نب ایگ  اھ؟ 

 اوہنں ےن اہک دصہق ںیم دے دےتی ےھت

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ



 

 

     848    حسیث 

طُ  َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ىٔيُّ  ِٟبُِسٔ٪ اٟثَّ َحایَا َوا َـّ و٢ُ فٔی اٟ ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

  ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت رقابین ےک ےئل اپچن ربس ای زایدہ اک اوٹن وہان اچےیہ۔انعف ےس رواتی

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     849    حسیث 

 ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٓةَ ٩ًَِ ٧َآ ٔلَی َُعَ ُسَو ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي إ ِِ َّي َي ُّٙ ٔجََل٢َ بُِس٧ٔطٔ َوََل یَُح٠ِّ٠َُضا َحً  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ََل َيُظ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع اےنپ اووٹنں ےک وھجؽ ںیہن اھپڑےت ےھت اور ہن وھجؽ انہپےت ےھت اہیں کت ہک رعہف وک اجےت 

 ینم ےس۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دہی اہےنکن یک رتبیک اک ایبؿ

     850    حسیث 

 ٔ٥ِ ٣ ُٛ و٢ُ ٟٔب٨َٔيطٔ یَا بَىٔيَّ ََل یُِضٔسی٩ََّ أََحُس ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِٟبُِسٔ٪ َطِيّئا َيِشَتِحٌٔي أَِ٪ یُِضٔسیَطُ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ِ ا

َٟطُ  ُّٙ ٩ِ٣َ اِختٔيَر  ٣َأئ َوأََح ٦ُ اِلُْکَ إٔ٪َّ اهَّلَل أََِکَ َٓ ی٤ٔطٔ   لَْٔکٔ

رعوہ نب زریب اےنپ وٹیبں ےس ےتہک ےھت اے ریمے وٹیب! اہلل ےک ےئل مت ںیم ےس وکیئ ااسی اوٹن ہن دے وج آپ اےنپ دوتس وک دےتی 

ےت وہ اس ےئل ہک اہلل لج الجہل بس رکومیں ےس رکمی ےہ اور زایدہ دقحار ےہ اس ارم اک ہک اس ےک واےطس زیچ نچ رک وہےئ رشام

 دی اجےئ۔

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

  

 اک ایبؿ بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس

 اتکب اجحل :   ابب

 بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس اک ایبؿ



 

 

     851    حسیث 

ا٢َ یَا َرُس  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َػاحَٔب َصِسٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٕ أَِػ٨َ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِي َٛ ٍُ ب٤َٔا و٢َ اهَّللٔ 

 َٓ َِٟضِسٔي  ًَٔلَبِت ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ١َُُّ بََس٧َٕة  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟضِسٔي  ٙٔ ََٗٔلَزَتَضا فٔی ًَٔلَب ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َصا ث٥َُّ أَ ا٧ََِحِ

 َز٣َٔضا ث٥َُّ َخ١ِّ بَِي٨ََضا َوبَيَِن ا٨َّٟأض َیأ٠َُُِو٧ََضا

واتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دہی ےل اجےن واےل ےن وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ای روسؽ رعوہ نب زریب ےس ر

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وج دہی راےتس ںیم الہک وہےن ےگل اس اک ایک رکوں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک وج اوٹن دہی اک الہک 

ےک ےلگ ںیم وج القدہ ڑپا  اھ وہ اس ےک وخؿ ںیم ڈاؽ دے رھپ اس وک وھچڑ دے ہک ولگ اھک ںیل اس وک وہےن ےگل اس وک رحن رک اور اس 

 ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ایبؿ بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس اک

     852    حسیث 

َّی بَِي٨ََضا َوبَ  َصا ث٥َُّ َخل ٨َََحَ َٓ ٔلَبِت  ٌَ َٓ ا  ًّ َٚ بََس٧َّة َتَلوُّ ا٢َ ٩ِ٣َ َسا َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٠َِيَص ٩ًَِ َس َٓ يَِن ا٨َّٟأض َیأ٠َُُِو٧ََضا 

َٝ ٠ًََِيطٔ َطِيْئ َوإِٔ٪ أ١ََََ ٨ِ٣َٔضا أَِو أ٣َََز ٩ِ٣َ َیأ١َُُِ ٨ِ٣ٔضَ  ٔ ًَبَّإض ٣ِٔث١َ َذٟ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٣ََضا،  ا َُغٔ

دیعس نب بیسم ےن اہک وج صخش دہی اک اوٹن ےل اجےئ رھپ وہ فلت وہےن ےگل اور وہ اس وکرحن رک ےک وھچڑ دے ہک ولگ اس ںیم 

 مکح دے وت اتواؿ الزؾ وہاگ، علااہلل نب ےس اھکںیئ وت اس رپ ھچک ازلاؾ ںیہن ےہ اہتبل ارگ وخد اس ںیم ےس اھکےئ ای یسک وک اھکےن اک

 ابعس ےن یھب ااسی یہ اہک ےہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس اک ایبؿ

     853    حسیث 

 ًَ َٓ  ٔٙ ی ٔ أُٔػيَبِت فٔی اْٟطَّ َٓ  ٍٕ ا٢َ ٩ِ٣َ أَصَِسي بََس٧َّة َجزَاّئ أَِو ٧َِذّرا أَِو َصِسَي َت٤َتُّ َٗ َّطُ  َِٟبَس٢ُ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٠َِيطٔ ا ٌَ 

 زؾ ےہ ۔انب اہشب ےن اہک وج صخش اوٹن زجا اک ای ذنر اک ای عتمت اک ےل ایگ رھپ وہ راےتس ںیم فلت وہ ایگ وت اس رپ اس اک وعض ال

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



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 بج دہی رم اجےئ ای ےنلچ ےس اعزج وہ اجےئ ای وھک اجےئ اس اک ایبؿ

     854    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ َُّط  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ا ٩ًَِ ٧َآ ًّ َضا َوإِٔ٪ ََا٧َِت َتَلوُّ َٟ ََّضا إِٔ٪ ََا٧َِت ٧َِذّرا أَبَِس إ٧ٔ َٓ ٩ِ أَصَِسي بََس٧َّة ث٥َُّ َؿ٠َِّت أَِو ٣َاَتِت 

َضا َٛ َضا َوإِٔ٪ َطاَئ َتَز َٟ إِٔ٪ َطاَئ أَبَِس َٓ 

ےئ ای مگ وہ اجےئ وت ارگ ذنر وک وہ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک وج صخش اوٹن دہی اک ےل اجےئ رھپ وہ راےتس ںیم رم اج

 وت اس اک وعض دے اور وج لفن وہ وت اچےہ وعض دے اچےہ ہن دے ۔

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

  

 رحمؾ بج اینپ ویبی ےس تبحص رکے اس یک دہی اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ینپ ویبی ےس تبحص رکے اس یک دہی اک ایبؿرحمؾ بج ا

     855    حسیث 

٩ًَِ َرجُ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب َوأَبَا صَُزیِزََة ُسئ٠ُٔوا  أب َو َِٟدلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َِٟحخِّ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٦ْ بٔا ١ٕ أََػاَب أَص٠َِطُ َوصَُو ٣َُِحٔ

ـٔ  َُٔذأ٪ ی٤َِ اُٟوا َی٨ِ َ٘ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَِٔی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو َٗ َِٟضِسُي  اب١ٕٔ َوا َٗ ٠َِيض٤َٔا َحخُّ  ًَ ُض٤َا ث٥َُّ  َيا َححَّ ـٔ ِ٘ َّي َي كَأٟٕب َوإَٔذا َيأ٪ َٟٔوِجضٔض٤َٔا َحً

َيا َححَُّض٤َا ـٔ ِ٘ َّي َي ا َحً َٗ اب١ٕٔ َتََفَّ َٗ ًَا٦ٕ  َِٟحخِّ ٩ِ٣ٔ   أََصَلَّ بٔا

ب اور یلع نب ایب اطبل اور اوبرہریہ ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےن امجع ایک اینپ یب یب ےس اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب اطخ

ارحاؾ ںیم وہ ایک رکے اؿ بس ےن وجاب دای ہک وہ دوونں جح ےک اراکؿ ادا رکےت اجںیئ اہیں کت ہک جح وپرا وہ اجےئ رھپ آدنئہ 

ہک رھپ آدنئہ اسؽ بج جح رکںی وت دوونں دجا دجا رںیہ اہیں کت ہک اسؽ اؿ رپ جح اور دہی الزؾ ےہ ۔ رضحت یلع ےن ہی یھب رفامای 

 جح وپرا وہاجےئ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحمؾ بج اینپ ویبی ےس تبحص رکے اس یک دہی اک ایبؿ



 

 

     856    حسیث 

ٍَ بٔا٣َِزأَتٔطٔ َوصَُو ٣َُِحٔ ٩ًَِ یَ  َٗ و٢ُ ٣َا َتَزِوَ٪ فٔی َرُج١ٕ َو ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ِو٦ُ ِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ ِٟ ُط ا َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ  ٦ْ

٤َِٟٔسی ٔلَی ا َث إ ٌَ َب َٓ  ٦ْ ٍَ بٔا٣َِزأَتٔطٔ َوصَُو ٣َُِحٔ َٗ ٌٔيْس إٔ٪َّ َرُجَّل َو ا٢َ َس َ٘ َٓ ُٚ َطِيّئا  ُف ا٨َّٟأض ُيََفَّ ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨َٔة َيِشأ٢َُ 

َّٟٔذي أَ  ُض٤َا ا ا َححَّ ٠ِيُت٤َّٔ َٓ َُٔذا َٟٔوِجضٔض٤َٔا  ٔب َٟٔي٨ِ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َ٘ َٓ اب١ٕٔ  َٗ  ٕ ًَا٦ ٔلَی  إِٔ٪ بَِي٨َُض٤َا إ َٓ ا  ٌَ َُا َرَج إَٔذا ََفَ َٓ َِٓشَساُظ 

 َٓ اب١ْٔ  َٗ ُض٤َا َحخٌّ  َٛ َّي يَ أَِزَر أ٪ َحً َٗ َِٓشَساُظ َویََتََفَّ َّٟٔذي أَ ض٤َٔا ا ٔ٪ ٩ِ٣ٔ َحِيُث أََصَلَّ بَٔححِّ َِٟضِسُي َویُضَٔلَّ َِٟحخُّ َوا ٠َِيض٤َٔا ا َيا ٌَ ـٔ ِ٘

ُض٤َا  َححَّ

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس دیعس نب بیسم ےس وہ ےتہک ےھت ولوگں ےس مت ایک ےتہک وہ اس صخش ےک ابرے ںیم

سج ےن امجع ایک اینپ وعرت ےس، ارحاؾ یک احتل ںیم وت ولوگں ےن ھچک وجاب ہن دای بت دیعس ےن اہک ہک اکی صخش ےن ااسی یہ ایک  اھ 

وت اس ےن دمہنی ںیم یسک وک اجیھب درایتف رکےن ےک ےئل ضعب ولوگں ےک اپس، ضعب ولوگں ےن اہک ہک ایمں ویبی ںیم اکی اسؽ کت 

ےن اہک دوونں جح رکےن ےلچ اجںیئ اور اس جح وک وپرا رکںی وج افدس رک دای ےہ بج افرغ وہ رک ولںیٹ وت دورسے دجایئ یک اجےئ، دیعس 

اسؽ ارگ زدنہ رںیہ وت رھپ جح رکںی اور دہی دںی اور دورسے جح اک ارحاؾ وںیہ ےس ابدنںیھ اہجں ےس ےلہپ جح اک ارحاؾ ابدناھ  اھ اور 

 وہں جح ےس ۔رمد وعرت دجا رںیہ بج کت افرغ ہن 

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

  

 سج صخش وک جح ہن ےلم اس یک دہی اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 سج صخش وک جح ہن ےلم اس یک دہی اک ایبؿ

     857    حسیث 

ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر أَ٪َّ أَبَا أَ  َّطُ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ََّٜة أََؿ١َّ َرَواح٠َُٔط َوإ٧ٔ ٣َ ٔٙ ی َّي إَٔذا ََاَ٪ بٔا٨َّٟازٔیَةٔ ٩ِ٣ٔ َطٔ َد َحاًجا َحً یُّوَب اِْلَِنَؼارٔيَّ ََّخَ

َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٍُ ا ٤َا َيِؼ٨َ َٛ  ٍِ ا٢َ ٤ًَُزُ اِػ٨َ َ٘ َٓ َٟطُ  ََٓذََکَ َذَٟٔک  أب َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔس٦َ  َک  ث٥َُّ َٗ َٛ إَٔذا أَِزَر َٓ ِس َح٠ِ٠ََت  َٗ

َِٟضِسئ  َٓاِحُحِخ َوأَصِٔس ٣َا اِستَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا ابَّٔل  َٗ َِٟحخُّ   ا

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اوب اویب ااصنری جح رکےن وک ےلک بج انزہی ںیم ےچنہپ ہکم ےک راےتس ںیم وت اؿ اک اوٹن مگ وہ ایگ وس 

ب ےک اپس دوسںی اترخی وک ذی اہجحل یک اور ایبؿ ایک اؿ ےس رضحت رمع ےن رفامای ہک رمعہ رک ےل آےئ وہ ہکم ںیم رضحت رمع نب اطخ



 

 

 اور ارحاؾ وھکؽ ڈاؽ رھپ آدنئہ اسؽ جح ےک دؿ آںیئ وت جح رک اور دہی دے وماقف اینپ اطتق ےک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 سج صخش وک جح ہن ےلم اس یک دہی اک ایبؿ

     858    حسیث 

أب ی٨َََِحُ َصِسیَ  َِٟدلَّ ٔ َجاَئ َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َو٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َصبَّاَر ب٩َِ اِْلَِسَوز ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ًَِ ُس٠َِىَ ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ ُط 

 َ ٌَ أَِخَلأ٧ِ ِٕ أ٧ََِت َو٩ِ٣َ ٣َ ُل َٓ ََّٜة  ٔلَی ٣َ ا٢َ ٤ًَُزُ اذَِصِب إ َ٘ َٓ َة  َٓ َِٟيِو٦َ یَِو٦ُ َُعَ ٨َّا ٧ََزي أَ٪َّ َصَذا ا ُٛ َة  ٌٔسَّ ِٟ وا صَِسّیا إِٔ٪ ََاَ٪ ا ا َک َوا٧ََِحُ

وا َوأَصِ  ُححُّ َٓ اب١ْٔ  َٗ ًَا٦ْ  إَٔذا ََاَ٪  َٓ وا  ٌُ وا َواِرٔج ُ ْصِّ َٗ وا أَِو  ُ٘ ٔ ٥ُِٜ ث٥َُّ اِح٠ ٌَ ٕة ٣َ ٌَ َِٟحخِّ َوَسِب َٓٔؼَيا٦ُ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ فٔی ا ٥َِٟ یَحِٔس   ٩ِ٤َ َٓ ُسوا 

 ٍَ  إَٔذا َرَج

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک ابہر نب اوسد آےئ ویؾ ارحنل وک اور رمع نب اطخب رحن رک رےہ ےھت اینپ دہی اک وت اہک اوہنں ےن اے 

  مہ ےن اترخی ےک امشر ںیم یطلغ 

 

یک مہ ےتھجمس ےھت ہک آج رعہف اکروز ےہ رضحت رمع ےن اہک ہکم وک اجؤ اور مت اور اہمترے اریم اوملنم

اسیھت بس وطاػ رکو ارگ وکیئ دہی اہمترے اسھت وہ وت اس وک رحن رک ڈاول رھپ قلح رکو ای رصق اور ولٹ اجؤ اےنپ ونط وک، آدنئہ اسؽ 

 ے جح ےک دونں ںیم رےھک اور است روزے بج ولےٹ بت رےھک ۔آؤ اور جح رکو اور دہی دو سج وک دہی ہن ےلم وہ نیت روز

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

  

 رکے اینپ یب یب ےس لبق وطاػ ازلایدہ ےک اس یک دہی اک ایبؿ

 

خت
 
طب

 وج صخش 

 اتکب اجحل :   ابب

 رکے اینپ یب یب ےس

 

خت
 
طب

  لبق وطاػ ازلایدہ ےک اس یک دہی اک ایبؿوج صخش 

     859    حسیث 

أ٣َََزُظ  َٓ ٔٔيَف  ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ ٍَ بٔأَص٠ِٔطٔ َوصَُو ب٤ٔٔىّي  َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ َو َّطُ ُسئ١َٔ  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  أَِ٪ َی٨ََِحَ بََس٧َّة ٩ًَِ 

اینپ یب یب ےس اور وہ ینم ںیم  اھ لبق وطاػ زایرة ےک، وت مکح ایک اس وک علا اہلل نب ابعس ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےن تبحص یک 

 علااہلل نب ابعس ےن اکی اوٹن رحن رکےن اک ۔

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 رکے اینپ یب یب ےس لبق وطاػ

 

خت
 
طب

 ازلایدہ ےک اس یک دہی اک ایبؿ وج صخش 

     860    حسیث 

َّٟٔذي ُئؼيُب  ا٢َ ا َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُط إَٔلَّ  ا٢َ ََل أَُه٨ُّ َٗ ًَبَّإض  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َت٤ٔزُ ٩ًَِ  ٌِ ٔٔيَف َي ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ أَص٠َُِط 

 َویُِضٔسي

  رکے اینپ یب یب ےس لبق وطاػ زایرة ےک وت وہ اکی رمعہ رکے اور دہی دے ۔علا اہلل نب ابعس ےن اہک وج صخش تبحص

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکے اینپ یب یب ےس لبق وطاػ ازلایدہ ےک اس یک دہی اک ایبؿ

 

خت
 
طب

 وج صخش 

     861    حسیث 

ِو٢ٔ  َٗ َٝ ٣ِٔث١َ  ٔ و٢ُ فٔی ذَٟ ُ٘ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ  ٩ًَِ َربٔي

 رہعیب نب ایب علاارلنمح ےن یھب ااسی یہ اہک ےہ ۔

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

  

 وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔

 اتکب اجحل :   ابب

 وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔

     862    حسیث 

و٢ُ ٣َا اِس  ُ٘ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب ََاَ٪ َي  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  َِٟضِسٔي َطاةْ َحسَّ  تَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا

 
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 ےس رماد اکی رکبی ےہ ۔رضحت یلع رفامےت ےھت ہک م

ِ
ي د ْ
َھ

ْ ل

 نِْم ا

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔

     863    حسیث 



 

 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َِٟضِسٔي َطاةْ  َحسَّ و٢ُ ٣َا اِستَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘  ًَبَّإض ََاَ٪ َي

 ےس اکی رکبی رماد ےہ ۔
ِ
ي د ْ
َھ

لْ

 نِمْ ا
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب ابعس ےتہک ےھت م

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔

     864    حسیث 

ةْ  َََقَ َِٟضِسٔي بََس٧َْة أَِو  و٢ُ ٣َا اِستَِيَْسَ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 ےس اکی
ِ
ي د ْ
َھ

ْ ل

 نِمْ ا
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 رکبی ای اگےئ رماد ےہ۔ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت م

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وماقف اطتق ےک دہی ایک زیچ ےہ ۔

     865    حسیث 

ًَِبسٔ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ٌَ ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ ٣َِوََلّة ٟ ًَ ًَبِسٔ  ٩ًَِ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٍَ َجِت ٣َ ََّضا ََّخَ ُة أَِخبََرِتُط أ٧َ يَّ َٗ ََٟضا ُر ا٢ُ  َ٘ اٟزَِّح٩ٔ٤َ يُ

ِٟبَِئت َوبَ  ِت بٔا َٓ ََٓلا َضا  ٌَ َّرِؤیَٔة َوأ٧ََا ٣َ ٤َِزةُ ٣َََّٜة یَِو٦َ اٟت ًَ ََٓسَخ٠َِت  َِٟت  ا َٗ ََّٜة  ٔلَی ٣َ ٤َِٟزَِوةٔ ث٥َُّ زَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ ا َوا َٔ َة يَِن اٟؼَّ َّٔ َخ٠َِت ُػ

أََخ  َٓ َّي ٔجئُِت بٔطٔ  َِٟت٤َِشُتطُ َحً ا َٓ َِٟت٤ٔٔشيطٔ لٔی  ا َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠ُِت ََل  ُ٘ َٓ أ٪  ؼَّ َ٘ ٔک ٣ٔ ٌَ َِٟت أ٣ََ ا َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َذِت ٩ِ٣ٔ ُْقُؤ٪ َرأِٔسَضا ا

ا ََاَ٪ َیِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ َذبََحِت َطاةّ  َّ٤٠َ َٓ 

زاد ولڈنی رمعہ تنب علاارلنمح یک سج اک انؾ رہیق  اھ ھجم ےس یتہک یھت ہک ںیم گ ی رمعہ علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اکی آ

 تنب علاارلنمح ےک اسھت ہکم وک وت آوھٹںی اترخی ذی اہجحل یک وہ ہکم ںیم ںیچنہپ اور ںیم یھب اؿ ےک اسھت یھت وت وطاػ ایک اخہن ہبعک اک

دجسم ےک ادنر ںیئگ اور ھجم ےس اہک ہک ریتے اپس یچنیق ےہ ںیم ےن اہک ںیہن رمعہ ےن  اور یعس یک افص اور رموہ ےک درایمؿ ںیم رھپ رمعہ

 اہک ںیہک ےس ڈوھڈنھ رکالؤ وس ںیم ڈوھڈنھ رک الیئ رمعہ ےن اینپ ںیٹل ابولں یک اس ےس اکںیٹ بج ویؾ ارحنل وہا وت اکی رکبی ذحب یک۔

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

  

 فلتخم دحںیثی دہی ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 فلتخم دحںیثی دہی ےک ایبؿ ںیم

     866    حسیث 

ِس َؿََفَ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َو ٔلَی  َِٟي٩ٔ٤َ َجاَئ إ ِّیِّ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٤َِٟک َة ب٩ِٔ َيَشإر ا َٗ ًَِبٔس  ٩ًَِ َػَس ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ َرأَِسُط 

َِٟتىٔي َ َک أَِو َسأ ٌَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ِو  َٟ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َزةٕ  ٤َِزةٕ ٣َُِفَ ٌُ ٔس٣ُِت َٔ َٗ ِّی  ٔن ِس  اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ َٗ نٔی  َِٟىَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٪َ َْل٣ََزِتَُک أَِ٪ َتِقٔ

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  ًَبِسٔ ََاَ٪ ذَٟ ٚٔ ٣َا َصِسیُُط َیا أَبَا  َزا ٌٔ ِٟ َِٟت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ا َ٘ َٓ َز ُخِذ ٣َا َتَلایََز ٩ِ٣ٔ َرأِٔسَک َوأَصِٔس 

٥َِٟ أَٔجِس إَٔلَّ أَِ٪ أَذِ  ِو  َٟ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط ٣َا َصِسیُُط  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ صَِسیُُط  َ٘ َٓ َٟ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُػو٦َ بََح َطاّة   کَاَ٪ أََحبَّ إ

دصہق نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش  نم اک رےنہ واال آای علااہلل نب رمع ےک اپس اور اس ےن ٹب ایل  اھ اےنپ ابولں وک وت اہک 

 ای ھجم ےس وپاتھچ وت ںیم ےھجت اے ااب علاارلنمح ںیم فرػ رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک آای علااہلل نب رمع ےن اہک ارگ وت ریمے اسھت وہات

رقاؿ اک مکح رکات اس صخش ےن اہک اب وت وہ اکچ علااہلل نب رمع ےن اہک ہک ےنتج ابؽ ریتے رپاشیؿ ںیہ اؿ وک رتکوا ڈاؽ اور دہی دے، 

رت ےن اہک ایک اکی وعرت رعاؼ یک رےنہ وایل وبایل اے ااب علاارلنمح ایک دہی ےہ اس یک؟ اوہنں ےن اہک وج دہی ےہ اس یک، اس وع

دہی ےہ؟ علااہلل نب رمع ےن اہک ریمے زندکی وت ہی ےہ ہک ارگ ےھجم وسا رکبی ےک ھچک ہن ےلم بت یھب رکبی ذحب رکان  رتہ ےہ روزے 

 رےنھک ےس ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دحںیثی دہی ےک ایبؿ ںیم فلتخم

     867    حسیث 

 َٟ ٣َُة إَٔذا َح٠َِّت  ٤َُِِٟحٔ ٤َِٟزِأَةُ ا و٢ُ ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َّي َتأُِخَذ ٩ِ٣ٔ ُْقُؤ٪ َحسَّ ٥ِ َت٤َِتٔظِم َحً

٥َِٟ َتأِخُ  ََٟضا َصِسْي  َّي َت٨ََِحَ َصِسیََضاَرأِٔسَضا َوإِٔ٪ ََاَ٪  زَٔصا َطِيّئا َحً ٌِ  ِذ ٩ِ٣ٔ َط

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج وعرت ارحاؾ ابدنےھ وہ بج ارحاؾ ولھکاےئ وت یھگنک ہن رکے بج کت اےنپ 

 ۔ ابولں یک ںیٹل ہن وٹکا دے اور وج اس ےک اپس دہی وہ بج کت دہی رحن ہن رکے وت اےنپ ابؽ ہن رتکواےئ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 فلتخم دحںیثی دہی ےک ایبؿ ںیم

     868    حسیث 

بِ  ًَ  ٍَ َّطُ ََاَ٪ ٣َ َُّط أَِخبََرُظ أ٧َ ََفٕ أ٧َ ٌِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َج ًَلَی ٩ًَِ أَِٔی أَِس٤َاَئ ٣َِولَی  ٤َزُّوا  َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َد ٣َ َْخَ َٓ ََفٕ  ٌِ سٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َج

َوا َٔ ِٟ َٖ ا َّي إَٔذا َخا ََفٕ َحً ٌِ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َج ًَ ٠َِيطٔ  ًَ ا٦َ  َٗ َ أ َٓ َيا  ِ٘ ًَلٓٔیٕ َوصَُو ٣َزٔیْف بٔاٟشُّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی حَُشئِن ب٩ِٔ  ٔلَی  َث إ ٌَ ََ َد َو َت ََّخَ

 َ ًَلٔیٌّ كَأٟٕب َوأ أ٣َََز  َٓ ٔلَی َرأِٔسطٔ  ٠َِيطٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ حَُشِي٨ّا أََطاَر إ ًَ س٣َٔا  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َٙ ث٥َُّ ِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِيٕص َوص٤َُا بٔا ُح٠ِّ َٓ  بَٔزأِٔسطٔ 

َد  ٌٔيٕس َوََاَ٪ حَُشيِْن ََّخَ ا٢َ َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ٌٔيّرا  ََ ٨ُِط  ًَ ٨َََحَ  َٓ َيا  ِ٘ ٨ًَُِط بٔاٟشُّ ٔلَی  َنَشَک  ٔ َذَٟٔک إ ظ اَ٪ فٔی َسََفٔ َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٣َ

َّٜةَ  ٣َ 

اوب اامس ےس وج ومیل ںیہ علااہلل نب رفعج ےک رواتی ےہ ہک علااہلل نب رفعج ےک اسھت وہ دمہنی ےس ےلک وت زگرے نیسح نب یلع رپ 

 وخػ وہا جح ےک وفت وہ اجےن اک وت لکن ڑھکے اور وہ امیبر ےھت ایقس ںیم سپ رہھٹے رےہ واہں علااہلل نب رفعج اہیں کت ہک بج

وہےئ علااہلل نب رفعج اور اکی آدیم جیھب دای رضحت یلع ےک اپس اور اؿ یک یب یب اامس تنب سیمع ےک اپس وہ دوونں دمہنی ںیم ےھت وت 

ےن مکح ایک اؿ اک رس ومڈنا  آےئ رضحت یلع اور اامسء دمہنی ےس اامؾ نیسح ےک اپس اوہنں ےن ااشرہ ایک اےنپ رس یک رطػ رضحت یلع

ایگ ایقس ںیم، رھپ رقابین یک اؿ یک رطػ ےس اکی اوٹن یک وںیہ ایقس ںیم، اہک ییحی نب دیعس ےن ہک اامؾ نیسح رضحت امثعؿ نب نافؿ 

 ےک اسھت ےلک ےھت جح رکےن وک ۔

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

  

 رعافت اور زمدہفل ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رعافت اور زمدہفل ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

     869    حسیث 

ضَ  ُة ٠َُُّ َٓ ا٢َ َُعَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي َیِحٌَي  ْٕ َو َحسَّ ٔ ٩ًَِ بَِل٩ٔ ا ٣َِوٗ وا  ٌُ ٔٔ اِرَت

 ٕ ٩ًَِ بَِل٩ٔ ٣َُحْسِّ وا  ٌُ ٔٔ ْٕ َواِرَت ٔ َضا ٣َِوٗ ُة ٠َُُّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٧ََة َوا  ُُعَ

امتؾ  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رعافت امتؾ رہھٹےن یک ہگج ےہ رگم نطب رعہف ںیم ہن رہھٹو اور زمدہفل

 نطب رسحم ںیم ہن رہھٹو۔ رہھٹےن یک ہگج ےہ رگم

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



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رعافت اور زمدہفل ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

     870    حسیث 

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ   ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ْٕ إَٔلَّ بَِل٩َ َحسَّ ٔ َة ٠َََُّضا ٣َِوٗ َٓ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ َُعَ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٔ أ٧َ ٩ٔ اٟزُّبَيِر

 ٕ ْٕ إَٔلَّ بَِل٩َ ٣َُحْسِّ ٔ َة ٠َََُّضا ٣َِوٗ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٧ََة َوأَ٪َّ ا  ُُعَ

 علا اہلل نب زریب ےتہک ےھت اجون مت ہک رعافت اسرا رہھٹےن یک ہگج ےہ رگم نطب رسحم ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رعافت اور زمدہفل ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

     871    حسیث 

 َٗ َِٟحخِّ  َٚ َوََل ٔجَسا٢َ فٔی ا ََٓث َوََل ُُٓشو ََل َر َٓ الَی  ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٥ُ٠ًَِ َُٓث إَٔػابَُة ا٨َِّٟشأئ َواهَّللُ أَ اٟزَّ َٓ ا٢َ 

بُِح  ُٚ اٟذَّ ُُٔشو ِٟ ا٢َ َوا َٗ ٔلَی نَٔشائ٥ُِٜٔ  ُث إ َٓ َيا٦ٔ اٟزَّ ِي٠ََة اٟؼِّ َٟ الَی أُح١َّٔ َل٥ُِٜ  ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ ُ٥٠ًَِ َِنَؼأب َواهَّللُ أَ َِ ٔ ٟ  

 وال وسفؼ والدجاؽ یف اجحل، ہن رثف ےہ ہن  قس ےہ ہن اڑگھا ےہ جح ںیم، وت رثف ےک ینعم امجع اہک امکل ےن رفامای اہلل اعتیل ےن الف رثف

 اایصلؾ ارلثف ایل اسنءمک الحؽ ےہ اہمترے ےئل روزوں یک رات ںیم امجع اینپ 

 

ی لة
ےک ںیہ اور اہلل وخب اجاتن ےہ رفامای ےہ الح مکل ل

 وعروتں ےس اہیں رپ رثف ےس امجع رماد ےہ۔

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

  

 ےب ووض رعافت ای زمدہفل ںیم رہھٹےن اک اور وسار وہ رک رہھٹےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ےب ووض رعافت ای زمدہفل ںیم رہھٹےن اک اور وسار وہ رک رہھٹےن اک ایبؿ

     872    حسیث 

٤َِٟزِ  ُسئ١َٔ  ا َوا َٔ ِٟح٤َٔاَر أَِو َيِشَعی بَيَِن اٟؼَّ ٔة أَِو َیزِمٔی ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َة أَِو بٔا َٓ َز ٌَ ُٕ اٟزَُّج١ُ َٔ ٔ ا٢َ ١َُُّ ٣َأٟک َص١ِ َي٘ َ٘ َٓ  ٕ َوةٔ َوصَُو َُيِرُ كَاصٔز

 َ طُ َوصَُو َُيِرُ ك ٌُ اٟزَُّج١ُ َيِؼ٨َ َٓ َِٟحخِّ  ٔ ا َِٟحائُٔف ٩ِ٣ٔ أ٣َِز طُ ا ٌُ ٕ َتِؼ٨َ ١ُ أَِ٪ أ٣َِز ـِ َٔ ِٟ ٩ِٜٔ ا ٠ًََِيطٔ َطِيْئ فٔی َذَٟٔک َوَل ٕ ث٥َُّ ََل یَُٜوُ٪  اصٔز



 

 

 َٔ ٖٔ ُٗو ُِٟو ٩ًَِ ا َس َذَٟٔک و ُسئ١َٔ ٣َأٟک  َّ٤ ٌَ َُٟط أَِ٪ یََت ُٕ َیُٜوَ٪ اٟزَُّج١ُ فٔی َذَٟٔک ٠َُِّطٔ كَاصّٔزا َوََل ی٨ََِبغٔی  ٔ اٛٔٔب أَی٨َِز٢ُٔ أ٦َِ َي٘ َة ٟرٔلَّ َٓ َز ٌَ

 َٓ ِذرٔ َراّٛٔبا  ٌُ ِٟ ًَِذُر بٔا اهَّللُ أَ َٓ ْة  ُٕ َراّٛٔبا إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ بٔطٔ أَِو بَٔسابَّتٔطٔ ٠ًَّٔ ٔ ا٢َ ب١َِ َي٘ َ٘ 

 اہک ییحی ےن وساؽ وہا اامؾ امکل ےس ہک رعافت ںیم ای زمدہفل ںیم وکیئ آدیم ےب ووض رہھٹ  اتک ےہ ای ےب ووض رکنکایں امر  اتک ےہ ای ےب

درایمؿ ںیم دوڑ  اتک ےہ وت وجاب دای ہک ےنتج اراکؿ احہضئ وعرت رک  یتک ےہ وہ بس اکؾ رمد ےب ووض رک  اتک ووض افص اور رموہ ےک 

ےہ اور اس رپ ھچک الزؾ ںیہن آات رگم الضف ہی ےہ ہک اؿ بس اکومں ںیم ابووض وہ اور دصقا ےب ووض وہان ااھچ ںیہن ےہ ۔ وساؽ وہا 

رہھٹے ای ارت رک، وبےل وسار وہ رک رگم بج وکیئ ذعر وہ اس وک ای اس ےک اجونر وک وت اہلل لج اامؾ امکل ےس ہک رعافت ںیم وسار وہ رک 

 الجہل وبقؽ رکےن واال ےہ ذعر وک۔

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

  

 ووقػ رعافت یک ااہتن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ػ رعافت یک ااہتن اک ایبؿووق

     873    حسیث 

 َٟ َة ٩ِ٣ٔ  َٓ َز ٌَ َٔ ِٕ ٔ ٥ِ َي٘ َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  ٍَ َحسَّ ِب١َ أَِ٪ یَِل٠ُ َٗ ٔة  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ِي٠َةٔ ا

َِٟحخُّ َو٩ِ٣َ َو  اَتُط ا َٓ ِس  َ٘ َٓ ِحزُ  َٔ ِٟ َِٟحخَّ ا ِس أَِزَرَک ا َ٘ َٓ ِحزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ِب١ٔ أَِ٪ َیِل٠ُ َٗ ٔة ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َِٟي٠َةٔ ا َة ٩ِ٣ٔ  َٓ َز ٌَ َٔ َٕ َٗ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب زریب ےتہک ےھت وج صخش رعہف ںیم ہن رہھٹا ویؾ ارحنل ےک عولع رجف کت وت وفت وہ ایگ جح اس اک اور وج 

 ےلہپ رعہف ںیم رہھٹا وت اس ےن اپ ایل جح وک ۔ ویؾ ارحنل ےک عولع رجف ےس

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ووقػ رعافت یک ااہتن اک ایبؿ

     874    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ِس َحسَّ َ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ َٔ ِٕ ٔ ٥ِ َي٘ َٟ ٔة َو َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َِٟي٠َٔة ا ِحزُ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ُط ا َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَر َٗ َُّط  يطٔ أ٧َ

َِٟحخَّ  ِس أَِزَرَک ا َ٘ َٓ ِحزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ِب١َ أَِ٪ َیِل٠ُ َٗ ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ِي٠َٔة ا َٟ َة ٩ِ٣ٔ  َٓ َز ٌَ َٔ َٕ َٗ َِٟحخُّ َو٩ِ٣َ َو اَتُط ا َٓ 



 

 

بج زمدہفل یک رات یک حبص وہ آ ی اور وہ رعہف ںیم ہن رہھٹا وت جح اس اک وفت وہ ایگ اور وج زمدہفل یک رات وک  رعوہ نب زریب ےن اہک ہک

 رعہف ںیم رہھٹا عولع رجف ےس ےلہپ وت اپ ایل اس ےن جح وک ۔

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

  

 اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿوعروتں 

 اتکب اجحل :   ابب

 وعروتں اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿ

     875    حسیث 

 َ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ أَبَاص٤َُا  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ َوًُبَِئس اهَّللٔ ابِىَِي   ٍٕ ٔ سِّ ٩ًَِ ٧َآ َ٘ ٦ُ أَص٠َِطُ َؤػبَِيا٧َُط ٩ِ٣ٔ اَ٪ يُ

ِتَٔی ا٨َّٟاُض  ِب١َ أَِ٪ َیأ َٗ ِبَح ب٤ٔٔىّي َوَیز٣ُِوا  َّي ُيَؼ٠ُّوا اٟؼُّ ٔلَی ٣ٔىّي َحً ٔة إ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ  ا

اور  اسمل اور دیبع اہلل ےس وج دو ےٹیب ںیہ علااہلل نب رمع ےک رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ علااہلل نب رمع آےگ رواہن رک دےتی ےھت وعروتں

 وچبں وک زمدہفل ےس ینم یک رطػ اتہک امنز حبص یک ینم ںیم ڑپھ رک ولوگں ےک آےن ےس اوؽ رکنکایں امر ںیل ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وعروتں اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿ

     876    حسیث 

ًََلأئ ب٩ِٔ أَِٔی َربَإح أَ٪َّ ٣َِوََلّة ْٔلَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ   ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٍَ َحسَّ َِٟت ٔجئ٨َِا ٣َ ا َٗ  أَِخبََرِتُط 

ِس  َ٘ َٟ ََٟضا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠َٕص  َِ ٔ ٍَ ٩ِ٣َ صَُو َخيِْر  أَِس٤َاَئ اب٨َِةٔ أَِٔی بَِْکٕ ٣ٔىّيَ  ٍُ َذَٟٔک ٣َ ٨َّا َنِؼ٨َ ُٛ ِس  َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َٕص  َِ ٔجئ٨َِا ٣ٔىّي َٔ

 ٨ِ٣ٔٔک 

اامسء تنب ایب رکب یک آزاد ولڈنی ےس رواتی ےہ ہک مہ اامس تنب ایب رکب ےک اسھت ینم ںیم آےئ ہنم ادنریھے وت ںیم ےن اہک ہک مہ ینم 

  رکےت ےھت اس صخش ےک اسھت وج ھجت ےس  رتہ ےھت ۔ںیم ہنم ادنریھے آےئ اامسء ےن اہک مہ ااسی یہ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وعروتں اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿ



 

 

     877    حسیث 

َف أَص١ِٔ  ٌِ ََ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ َٟطُ ا٨ََِّٟحُ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ِس َح١َّ  َ٘ َٓ ِحزُ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ ا٨ََِّٟحٔ َو٩ِ٣َ َرمَی  َٔ ِٟ ٍَ ا َّي َیِل٠ُ َِٟح٤َِزةٔ َحً ُظ َرمَِی ا ٥ٔ٠ِ یَِْکَ ٌٔ ِٟ  ا

اامؾ امکل ےن انس ضعب الہ ملع ےس رکموہ اجےتن ےھت رکنکایں امران لبق عولع رجف ےک رحن ےک دؿ، اور سج ےن امرںی وت رحن اس وک الحؽ 

  ۔وہ ایگ

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وعروتں اور ڑلوکں وک آےگ رواہن رک دےنی اک ایبؿ

     878    حسیث 

٨ِ٤ُِٟذٔ  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٔة َحسَّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ََّضا ََا٧َِت َتزَي أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت أَِٔی بَِْکٕ بٔا رٔ أَِخبََرِتطُ أ٧َ

ُب  َٛ ِحزُ ث٥َُّ َتزِ َٔ ِٟ ٍُ ا ِبَح حٔيَن یَِل٠ُ َُٟض٥ِ اٟؼُّ ِّی  ِبَح ُيَؼل َضا َؤْلَِػَحابَٔضا اٟؼُّ َٟ ِّی  َّٟٔذي ُيَؼل ُٕ َتأ٣ُِزُ ا ٔ ٔلَی ٣ٔىّي َوََل َت٘ َتٔشيرُ إ َٓ 

وہ ےس رواتی ےہ ہک افہمط تنب ارذنمر دیتھکی ںیھت اامس تنب ایب رکب وک زمدہفل ںیم ہک وج اامتم رکات  اھ اؿ یک اور اؿ ےک اشہؾ نب رع

ے یہ رھپ وسار وہ رک ینم وک آیت ںیھت اور وتفق ہن رکیت

 

کلی

 

ن
 اسویھتں یک امنز ںیم مکح رکیت ںیھت اس صخش وک ہک امنز ڑپاھےئ حبص یک رجف 

 ںیھت ۔

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

  

 رعافت ےس ولےتٹ وتق ےنلچ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رعافت ےس ولےتٹ وتق ےنلچ اک ایبؿ

     879    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  َٕ ََاَ٪ َئشيرُ َحسَّ ِي َٛ ُط  ٌَ ا٢َ ُسئ١َٔ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َوأ٧ََا َجأْٟص ٣َ َٗ ُط 

إَٔذا َو  َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا٢َ ََاَ٪ َئشيرُ ا َٗ  ٍَ َٓ َٔ حٔيَن َز َِٟوَزا ٥َ فٔی َححَّةٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِحَوّة ٧َؽَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ  َجَس 

ؽ وہ ااسہم نب زدی ےس اور ںیم اھٹیب  اھ اؿ ےک اپس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس جح وداع ںیم سک رعوہ نب زریب ےن اہک ہک وسا

 رطح الچےت ےھت اوٹن وک؟ اہک اوہنں ےن الچےت ےھت ذرا زیت بج ہگج اپےت وت وخب دوڑا رک الچےت ےھت ۔

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

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 رعافت ےس ولےتٹ وتق ےنلچ اک ایبؿ

     880    حسیث 

 ٕ ُک َراح٠ََٔتطُ فٔی بَِل٩ٔ ٣َُحْسِّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یََُحِّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي   َحسَّ

 ےنپ اوٹن وک نطب رسحم ںیم اکی ڈےلیھ یک امر کت ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع زیت رکےت ےھت ا

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

  

 جح ںیم رحن رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم رحن رکےن اک ایبؿ

     881    حسیث 

َّطُ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  ا َحسَّ َٗ ٨ِ٤َََِٟحُ َو١َُُّ ٣ٔىّي ٨ِ٣َََحْ َو ا٢َ ب٤ٔٔىّي َصَذا ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ٢َ فٔی ب٠ََ

َٗٔضا ٨ِ٣َََحْ  ََّٜة َوُطُ ٤َِٟزَِوَة َو١َُُّ َٓٔحأد ٣َ ىٔي ا ٌِ ٨ِ٤َََِٟحُ َي ٤َِزةٔ صََذا ا ٌُ ِٟ  ا

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ینم وک رحن یک ہگج ہی ےہ اور اسری ینم رحن یک ہگج ےہ اور رمعہ ںیم اہک رموہ وک اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ 

 رحن یک ہگج ہی ےہ اور بس راےتس ہکم ےک رحن یک ہگج ےہ ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم رحن رکےن اک ایبؿ

     882    حسیث 

ًَا ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٤َِزةُ ب٨ُِٔت  ًَ ا٢َ أَِخبََرِتىٔي  َٗ ٌٔيٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َت ئَٔظَة أ٦َُّ ا

َّی اهَّللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا َز٧َِو٧َاََّخَ َّ٤٠َ َٓ َِٟحخُّ  َُّط ا َسةٔ َوََل ٧َُزي إَٔلَّ أ٧َ ٌِ َ٘ ِٟ ََ٘ٔيَن ٩ِ٣ٔ ذٔي ا ََٟيا٢ٕ  ٥َ َٟٔد٤ِٔص  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ    ٩ِ٣ٔ

ِٟبَِئت َوَسعَ  َٖ بٔا ُط صَِسْي إَٔذا كَا ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََّٜة أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤َِٟزَِوةٔ أَِ٪ َیح١َّٔ ٣َ ا َوا َٔ ی بَيَِن اٟؼَّ

 َّ اُٟوا ٧َََحَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ُِت ٣َا َصَذا  ُ٘ َٓ َََقٕ  ٠َِي٨َا یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ب٠َِٔح٥ٔ  ًَ َُٓسخ١َٔ  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 



 

 

 أَِزَوأجطٔ 

مہ ےلک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت بج اپچن راںیت ابیق ریہ ںیھت ذدعقیہ  رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک

وملس یک اور مہ وک امگؿ یہی  اھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس جح وک ےلک ںیہ بج مہ زندکی وہےئ ہکم ےس وت مکح ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ر یعس رک ےک ارحاؾ وھکؽ ڈاےل اہک اعہشئ ےن ہک ویؾ ارحنل ےک دؿ امہرے ےن اس صخش وک سج ےک اسھت دہی ہن یھت ہک وطاػ او

اپس وگتش آای اگےئ اک وت ںیم ےن وپاھچ ہک ہی وگتش اہکں ےس آای ولوگں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ ویبیبں یک 

 رطػ ےس رحن ایک ےہ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح ںیم رحن رکےن اک ایبؿ

     883    حسیث 

َِٟت َٟٔزُس  ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ َؼَة أ٦ُِّ ا ِٔ ٩ًَِ َح ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٠ًََ َحسَّ َّی اهَّللُ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ و٢ٔ اهَّللٔ َػل

َََٓل  ٠َِّسُت َصِسئی  َٗ َٟبَِّسُت َرأِٔسي َو ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٥ِ َتِح١ِٔ٠ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزتَٔک  َٟ َّي أ٧َََِحَ  ٣َا َطأُِ٪ ا٨َّٟأض َح٠ُّوا َو  أَح١ُّٔ َحً

رحاؾ وھکؽ ڈاال اور آپ یلص رضحت اؾ اوملنینم س ہص ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک ولوگں ےن ا

 ی د  یک اےنپ رس یک اور دیلقت یک
لب

 

ت
اینپ دہی  اہلل ہیلع وملس ےن رمعہ رک ےک اانپ ارحاؾ ںیہن وھکال وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیم ےن 

 یک وت ںیم ارحاؾ ہن وھکولں اگ بج کت رحن ہن رک ولں۔

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

  

 رحن رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رحن رکےن اک ایبؿ

     884    حسیث 

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  ًَ َحسَّ َّی اهَّللُ  ٥َ ٧َََحَ  َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

طُ  ـَ ٌِ ََ َُيِرُُظ  َف َصِسیٔطٔ َو٧َََحَ  ٌِ ََ 



 

 

رضحت یلع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ دہی ےک ضعب اجونروں وک اےنپ اہھت ےس ذحب ایک اور وضعبں وک 

 اوروں ےن ذحب ایک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحن رکےن اک ایبؿ

     885    حسیث 

 َ٠ ٌِ ٠ُِّسَصا َن َ٘ َّطُ ُي إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ََذَر بََس٧َّة  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َصا ٨ًَِٔس َحسَّ ٌٔزُصَا ث٥َُّ ی٨َََِحُ  ئِن َوُيِظ

َِٟبَقٔ  ََٟضا ٣َٔح١ٌّ زُوَ٪ َذَٟٔک َو٩ِ٣َ ٧ََذَر َجزُوّرا ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ أَِو ا َِٟيَص  ِٟبَِئت أَِو ب٤ٔٔىّي یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  َصا َحِيُث َطاَئ ا ٠َِي٨ََِحِ َٓ   

ںیہ( وج اجیھب اجےئ ہکم وک  انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک وج صخش ذنر رکے دبہن یک )دبہن اوٹن ای اگےئ ای لیب وک ےتہک

رقابین ےک واےطس وت اس ےک ےلگ ںیم دو وجایتں اکٹل دے اور ااعشر رکے رھپ رحن رکے اس اک تیب اہلل ےک اپس ای ینم ںیم دوسںی 

اہجں اچےہ اترخی ذی اہجحل وک، اس ےک وسا اور وکیئ ہگج ںیہن ےہ اور وج صخش ذنر رکے رقابین ےک اوٹن ای اگےئ یک اوکس اایتخر ےہ ہک 

 رحن رکے۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رحن رکےن اک ایبؿ

     886    حسیث 

َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ََاَ٪ ی٨َََِحُ بُِس٧َطُ َٗٔيا٣ّا ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي   َحسَّ

 اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رعوہ رحن رکےت ےھت اےنپ اووٹنں وک ڑھکا رک ےک ۔

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

  

 رس ڈنماےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ

     887    حسیث 



 

 

ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن َیِحٌَي   ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٥ِ ا

اُٟوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٥ِ ا َٗ ی٩َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا َوا ی٩َ  َٗ ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ َوا َٗ ی٩َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ  َوا

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اہلل ر م رکے قلح رکےن واولں رپ احصہب ےن اہک اور رصق 

رفامای اہلل ر م رکے قلح رکےن واولں رپ رھپ احصہب ےن اہک  رکےن واولں رپ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن

 اور رصق رکےن واولں رپ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اور رصق رکےن واولں رپ۔

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

  

 اتکب اجحل :   باب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ

     888    حسیث 

 ٌِ َِٟيَّل َوصَُو ٣ُ ََّٜة  َُّط ََاَ٪ یَِسُخ١ُ ٣َ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ِٟبَِئت َوبَيَِن َحسَّ ُٖ بٔا َيُلو َٓ َت٤ْٔز 

ِٟحٔ  ُ ا ٤َِٟزَِوةٔ َویَُؤَّخِّ ا َوا َٔ ا٢َ َوُرب٤ََّا اٟؼَّ َٗ َٙ َرأَِسُط  ٔ َّي َیِح٠ ُٖ بٔطٔ َحً َيُلو َٓ ِٟبَِئت  ٔلَی ا وزُ إ ٌُ ٨َُّٜٔط ََل َي ا٢َ َوَل َٗ َّي ُيِؼبَٔح  َٚ َحً َزَخ١َ ََل

ِٟبَِيَت  ُب ا أَِوَتَز ٓٔيطٔ َوََل َيِقَ َٓ ٤َِِٟشحَٔس   ا

اک ارحاؾ ابدنھ رک رات وک آےت اور وطاػ ویعس رک  علاارلنمح نب ااقلمس ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ اقمس نب دمحم ہکم ںیم رمعہ

ےک قلح ںیم اتریخ رکےت حبص کت نکیل بج کت قلح ہن رکےت تیب اہلل اک وطاػ ہن رکےت اور یھبک دجسم ںیم آ رک ورت ڑپےتھ نکیل 

 تیب اہلل ےک رقبی ہن اجےت ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رس ڈنماےن اک ایبؿ

     889    حسیث 

 ٔ زٔظ ٌَ ُٙ َرأَِسُط َوََل َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ َط ٔ َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ أََحّسا ََل َیِح٠ َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّي ی٨َََِحَ صَِسّیا إِٔ٪ ََاَ٪ َٗ  َحً

ُط َوََل َیٔح١ُّ  ٌَ ا٢َ َوََل تَ  ٣َ َٗ الَی  ٌَ َّي َیٔح١َّ ب٤ٔٔىّي َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت ٠َِيطٔ َحً ًَ  ٦َ وا ُرُُئَس٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ ََحُ ُ٘ ٔ ِح٠

َِٟضِسُي ٣َٔح٠َّطُ  َّ ا َّي یَِب٠ُ  َحً

ؽ ہن رتکواےئ اہیں کت ہک رحن رکے دہی وک ارگ اس اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وکیئ صخش رس ہن ڈنماےئ اور اب



 

 

ےک اسھت وہ اور وج زیچںی ارحاؾ ںیم رحاؾ ںیھت اؿ اک اامعتسؽ ہن رکے بج کت ارحاؾ ہن وھکؽ ےل ینم ںیم ویؾ ارحنل وک ویکہکن رفامای 

 ادھلی ہلحم تم ڈنماؤ رسوں وک اےنپ بج کت دہی اینپ

 

غ

 ی ل
ت

و  رؤمکس یتح 
چلق

 

پ

 ہگج ہن چنہپ اجےئ ۔ اہلل اعتیل ےن وال 

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

  

 رصق اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رصق اک ایبؿ

     890    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٥ِ َیأُِخِذ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ َوََل  َحسَّ َٟ َِٟحخَّ  اَ٪ َوصَُو یُزٔیُس ا ـَ َِْٓطَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ أَ

َّي َیُحخَّ   ٩ِ٣ٔ ِٟٔحَيتٔطٔ َطِيّئا َحً

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج راضمؿ ےک روزں ےس افرغ وہےت اور جح اک دصق وہات وت رس اور داڑیھ ےک ابؽ ہن ےتیل 

 ۔اہیں کت ہک جح رکےت 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رصق اک ایبؿ

     891    حسیث 

َٙ فٔی َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزةٕ أََخ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا َح٠َ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي   َذ ٩ِ٣ٔ ِٟٔحَيتٔطٔ َوَطارٔبٔطٔ و َحسَّ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع بج قلح رکےت جح ای رمعہ ںیم وت اینپ داڑیھ اور ومھچن ےک ابؽ ےتیل ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رصق اک ایبؿ

     892    حسیث 

 ِّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔي ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ُت ٣َعٔی بٔأَصِلٔی َحسَّ ـِ َٓ ُت َوأَ ـِ َٓ ی أَ

ِّی  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ََٓذصَِبُت ْٔلَِز٧َُو ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی  ٕب  ٌِ ٔلَی ٔط ُِٟت إ ًََس ُت ث٥َُّ  ٌِ َٗ زَٔصا بٔأَِس٨َانٔی ث٥َُّ َو ٌَ أََخِذُت ٩ِ٣ٔ َط َٓ ُس  ٌِ ََ زٔي  ٌَ ِ ٩ِ٣ٔ َط ْصِّ َٗ ُ ٥ِ أ َٟ



 

 

َِٟح٤َ٠َئِن  زَٔصا بٔا ٌَ ٠َِتأُِخِذ ٩ِ٣ٔ َط َٓ ا٢َ ٣ُزَِصا  َٗ أس٥ُ َو َ٘ ِٟ ٔحَک ا ـَ َٓ  بَٔضا 

 ہک ںیم ےن وطاػ االافہض ایک اور رہعیب نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای اقمس نب دمحم ےک اپس اور اس ےن اہک

ریمے اسھت ریمی یب یب ےن یھب وطاػ االافہض ایک رھپ ںیم اکی اھگیٹ یک رطػ ایگ اتہک تبحص رکوں یب یب ےس وہ وبیل ہک ںیم ےن 

 اینپ وعرت ایھب ابؽ ںیہن رتکواےئ ںیم ےن داوتنں ےس اس ےک ابؽ رتکے اور اس ےس تبحص یک اقمس نب دمحم ےسنہ اور اہک ہک مکح رک

 وک ہک ابؽ رتکے یچنیق ےس ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رصق اک ایبؿ

     893    حسیث 

َٟقٔیَ  َُّط  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٥ِ  َحسَّ َٟ ِٙ َو ٔ ٥َِٟ یَِح٠ َٓاَق َو ِس أَ َٗ َّرُ  ٤َُِٟحب ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ يُ

يُ  َٓ ِٟبَِئت  ٔلَی ا ٍَ إ َ ث٥َُّ َیزِٔج ْصِّ َ٘ َٙ أَِو يُ ٔ َيِح٠ َٓ  ٍَ ًَِبُس اهَّللٔ أَِ٪ َیزِٔج أ٣َََزُظ  َٓ ِ َجض١َٔ َذَٟٔک  ْصِّ َ٘  ٔٔيَف ُي

ر  اھ اوہنں ےن وطاػ االافہض رک ایل  اھ نکیل ہن قلح ایک ہن رصق علا اہلل نب رمع اےنپ زعسیوں ںیم ےس اکی صخش  
 
 ےس ےلم سج اک انؾ م

 انداین ےس، وت اؿ وک علااہلل نب رمع ےن ولٹ اجےن اک اور قلح ای رصق رکےک اور وطاػ زایدہ دوابرہ رکےن اکمکح ایک ۔

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رصق اک ایبؿ

     894    حسیث 

َِٟح٠َ  ًَا بٔا ٦َ َز ِبٔس اهَّللٔ ََاَ٪ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَُِحٔ ًَ ُط أَ٪َّ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ؽَّ َطارٔبَُط َوأََخَذ ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َ٘ َٓ ٤َئِن 

ِب١َ  َٗ ٣ّأِٟحَيتٔطٔ  ِب١َ أَِ٪ یُض١َّٔ ٣َُِحٔ َٗ َب َو َٛ  أَِ٪ یَزِ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اسمل نب علااہلل نب رمع بج ارادہ رکےت ارحاؾ اک وت یچنیق اگنمےت اور ومھچن اور داڑیھ ےک ابؽ ےتیل وساری اور

 ی ک ےنہک ےس ےلہپ ارحاؾ ابدنھ رک ۔
 لب

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

  

 ی د  اک ایبؿ
لب

 

 ت



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 ی د  اک ایبؿ
لب

 

 ت

     895    حسیث 

ا٢َ ٩ِ٣َ َؿََفَ َر  َٗ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ِٙ َوََل َت َحسَّ ٔ ٠َِيِح٠ َٓ َظبَُّضوا أَِسُط 

٠ِبٔيسٔ   بٔاٟتَّ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن رفامای وج صخش ابؽ وگدنےھ ارحاؾ ےک وتق وہ رس ڈنما دے ارحاؾ وھکےتل وتق 

 ی د  ےس اشمتہب وہ اجےئ ۔
لب

 

ت
 اور اس رطح ابؽ ہن وگدنوھ ہک 

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

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ی د  اک ایبؿ
لب

 

 ت

     896    حسیث 

 َ٘ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َؽ َرأَِسُط أَِو َؿََفَ أَِو َحسَّ

 َ٠ًَ ِس َوَجَب  َ٘ َٓ بََّس  َٟ ُٚ ِٟحََٔل  ِيطٔ ا

 ی د  رکے ابولں وک ارحاؾ 
لب

 

ت
دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای وج صخش وجڑا ابدنےھ ای وگدنھ ےل ای 

 ےک وتق وت وابج وہ ایگ اس رپ رس ڈنماان ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیب اہلل ےک ادنر امنز ڑپےنھ اک اور رعافت ںیم امنز رصق رکےن اک اور ہبطخ دلجی ڑپےنھ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 تیب اہلل ےک ادنر امنز ڑپےنھ اک اور رعافت ںیم امنز رصق رکےن اک اور ہبطخ دلجی ڑپےنھ اک ایبؿ

     897    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  َبَة صَُو َوأَُساَحسَّ ٌِ َٜ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ اِل َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٣َُة آ

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ََٜث ٓٔيَضا  ٠ًََِيطٔ َو٣َ َضا  َ٘ َٓأ٠ََُِ َِٟحَحٔييُّ  َد  ب٩ُِ َزیِٕس َوبََٔل٢ُ ب٩ُِ َربَإح َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِحَة ا ُِٟت بََٔلَّل حٔيَن ََّخَ َ َشأ َٓ اهَّللٔ 



 

 

٩ًَِ َيَشارٔ  ٤ًَُوَزی٩ِٔ  ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ َو ٤ُوّزا  ًَ  ١َ ٌَ ا٢َ َج َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٕ َوَرائَطُ ٣َا َػ٨َ ٤ًَِٔسة ٔ َوثَََلثََة أَ ظ

 ٕ ٤ًَِٔسة ٔة أَ ًَلَی ٔستَّ ِٟبَِيُت یَِو٣َئٕٔذ  َّی َوََاَ٪ ا  ث٥َُّ َػل

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دالخ وہےئ ہبعک رشفی ےک ادنر اور اؿ ےک اسھت ااسہم نب زدی اور 

 ایک البؽ نب راحب اور امثعؿ نب ہحلط ےھت وت دروازہ دنب رک ایل اور واہں رہھٹے رےہ، علااہلل ےن اہک ںیم ےن البؽ ےس وپاھچ بج ےلک ایک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن؟ وت اہک اوہنں ےن اکی وتسؿ ےھچیپ وک ابںیئ رطػ ایک اور دو وتسؿ داینہ رطػ اور نیت وتسؿ ےھچیپ 

 اےنپ اور اخہن ہبعک ںیم اؿ دونں ھچ وتسؿ ےھت رھپ امنز ڑپیھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 تیب اہلل ےک ادنر امنز ڑپےنھ اک اور رعافت ںیم امنز رصق رکےن اک اور ہبطخ دلجی ڑپےنھ اک ایبؿ

     898    حسیث 

 َٗ َّطُ  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َٕ َحسَّ َِٟححَّأد ب٩ِٔ یُوُس ٔلَی ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ إ ِبُس ا ًَ َتَب  َٛ ا٢َ 

 ًَ َة َجائَطُ  َٓ ا ََاَ٪ یَِو٦ُ َُعَ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ َِٟحخِّ  ٔ ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز  َٕ ٔ َِٟت أَِ٪ ََل تَُداٟ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز حٔيَن َزا

٤ُِص َوأ٧ََا  ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ْة  ِؼََفَ ٌَ ْة ٣ُ َٔ ٠َِيطٔ ٠ِ٣َٔح ًَ َِٟححَّاُد َو ٠َِيطٔ ا ًَ َد  ََْٓخَ ازٔٗٔطٔ أَی٩َِ صََذا  ََٓؼاَح بٔطٔ ٨ًَِٔس ُْسَ طُ  ٌَ ََٟک یَا أَبَا ٣َ ٣َا 

 َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًََة  ا ٔ اٟشَّ ا٢َ أََصٔذظ َ٘ َٓ ٨ََّة  ٨َِت تُزٔیُس اٟشُّ ُٛ ا٢َ اٟزََّواَح إِٔ٪  َ٘ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَلَیَّ ٣َاّئ ث٥َُّ ًَ َّي أُٓٔيَف  َٓأ٧َِٔوزِنٔی َحً ا٢َ 

٨َِت تُزٔیُس أَ  ُٛ َُٟط إِٔ٪  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ََٓشاَر بَِيىٔي َوبَيَِن أَِٔی  َِٟححَّاُد  َد ا َّي ََّخَ ِبُس اهَّللٔ َحً ًَ ٨َز٢ََ  َٓ َد  ُِْٗصِ أََِّخُ َٓا َِٟيِو٦َ  ٨ََّة ا ِ٪ ُتٔؼيَب اٟشُّ

 َٗ ََلَة  ١ِ اٟؼَّ ًَحِّ ُِٟدِلَبةٔ َو ًَِبُس ا َٔک  ا َرأَي ذَٟ َّ٤٠َ َٓ َٔک ٨ِ٣ُٔط  ٍَ ذَٟ ِىَ َيِش٤َ َٛ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَی  اُد ی٨َُِوزُ إ َِٟححَّ ١َ ا ٌَ َح َٓ ا٢َ ا٢َ  َٗ  اهَّللٔ 

َٚ َسا٥ْٟٔ   َػَس

 نب رمع اک یسک ابت اسمل نب علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اھکل علااکلمل نب رمواؿ ےن اجحج نب ویفس وک بج وہ آای  اھ علااہلل

ںیم جح ےک اکومں ںیم ےس یسک ںیم االتخػ ہن رکان، اہک اسمل ےن بج رعہف اک روز وہا وت علااہلل نب رمع زواؽ وہےت یہ آےئ اور ںیم 

ر اہک یھب اؿ ےک اسھت اور اکپرا اجحج ےک ہمیخ ےک اپس ہک اہکں ےہ اجحج؟ وت الکن اجحج اکی اچدر مسک ںیم ریگن وہیئ اوڑےھ وہےئ او

اے اابعلاارلنمح ایک ےہ اوہنں ےن وجاب دای ہک ارگ تنس یک ریپوی اچاتہ ےہ وت لچ اجحج وبال ایھب؟ اوہنں ےن اہک اہں ایھب، اجحج 

ےن اہک ےھجم وھتڑی تلہم دو ہک ںیم اہنولں رھپ اتلکن وہں علااہلل نب رمع وساری ےس ارت ڑپے رھپ اجحج الکن وس ریمے اور ریمے ابپ 

 چیب ںیم آایگ ںیم ےن اس ےس اہک ارگ ھجت وک تنس یک ریپوی وظنمر وہ وت آج ےک روز ہبطخ وک مک رک اور امنز دلج ڑپھ وہ علااہلل علااہلل ےک



 

 

 یک رطػ دےنھکی اگل اتہک اؿ ےس ےنس بج علااہلل ےن ہی داھکی وت اہک چس اہک اسمل ےن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم آوھٹںی اترخی امنزوں اک ایبؿ اور ہعمج ینم اور رعہف ںیم آڑپےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم ںیم آوھٹںی اترخی امنزوں اک ایبؿ اور ہعمج ینم اور رعہف ںیم آڑپےن اک ایبؿ

     899    حسیث 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ِبَح ب٤ٔٔىّي َحسَّ ٌَٔظاَئ َواٟؼُّ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ِْصَ َوا ٌَ ِٟ ِضَز َوا ِّی اٟوُّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَؼل ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ث٥َُّ ٧َآ

َٓةَ  ٔلَی َُعَ ٤ُِص إ ِت اٟظَّ ٌَ ُسو إَٔذا ك٠ََ ِِ  َي

ء یک ینم ںیم رھپ حبص وک بج آاتفب لکن آات وت انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع امنز ڑپےتھ ےھت رہظ اور رصع اور رغمب اور اشع

 رعافت وک اجےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     900    حسیث 

 ٩ًَِ ثَىٔي یَِحٌَي  َّی اهَّللُ  َحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠ًََِيطٔ ٣َأٟک   

ا ٌّ ٔة َج٤ٔي َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٥َ َػل  َوَس٠َّ

 ہیلع وملس ےن امنز ڑپیھ رغمب یک اور اشعء یک زمدہفل ںیم الم رک ۔ علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     901    حسیث 



 

 

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٍَ َرُسو٢ُ َحسَّ َٓ و٢ُ َز ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ًَبَّإض  یِٕب ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٩ًَِ َُکَ َبَة 

٥ِ٠َ ُيِش  َٓ  َ أ َتَوؿَّ َٓ َبا٢َ  َٓ ٔب ٧َز٢ََ  ٌِ َّي إَٔذا ََاَ٪ بٔاٟظِّ َة َحً َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ َُعَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ِ اهَّللٔ َػل ُ٘ َٓ ُِٟوُؿوَئ  ِّ ا ٔ ََلَة یَا ب َٟطُ اٟؼَّ ُت 

ُِٟوُؿوَئ  َّ ا أَِسَب َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ َة ٧َز٢ََ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ا َجاَئ ا َّ٤٠ََٓ َٛٔب  ََلةُ أ٣ََا٣ََک ََفَ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ َّی  َرُسو٢َ اهَّللٔ  ََٓؼل ََلةُ  ث٥َُّ أُٗٔي٤َِت اٟؼَّ

ٌٔيَرُظ فٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ث٥َُّ  ََ زَٔب ث٥َُّ أ٧ََاَر ١َُُّ إِٔنَشإ٪  ِِ ٤َ ِٟ ٥ِ ُيَؼ١ِّ بَِي٨َُض٤َا َطِيّئا ا َٟ َصا َو ََٓؼَلَّ ٌَٔظاُئ  ِٟ  أُٗٔي٤َِت ا

ےس اہیں کت ہک بج ےچنہپ اھگیٹ ںیم ارتے اور  ااسہم نب زدی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ولےٹ رعافت

اہلل ہیلع وملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای امنز آےگ اشیپب ایک اور ووض ایک نکیل وپرا ووض ہن ایک ںیم ےن اہک امنز ای روسؽ اہلل یلص 

ےہ ریتے، رھپ وسار وہےئ بج زمدہفل ںیم آےئ ارتے اور وپرا ووض ایک رھپ ریبکت وہیئ وت امنز ڑپیھ رغمب یک اس ےک دعب رہ صخش 

ء یک امنز ڑپیھ چیب ںیم اؿ دوونں ےک وکیئ امنز ہن ےن اانپ اوٹن اینپ ہگج ںیم اھٹبای رھپ ریبکت وہیئ اشعء یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اشع

 ڑپیھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     902    حسیث 

 ٩ًَِ ٌٔيٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َِٟدِلٔمَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا  َحسَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َیزٔیَس ا ًَٔسيِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ 

َِٟوزَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّةٔ ا ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّی ٣َ َُّط َػل ٌٔ أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيَّ أَِخبََرُظ أ٧َ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َٔ ا ةٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َظاَئ بٔا

ا ٌّ  َج٤ٔي

 اوب اویب ااصنری ےن ۃجح اولداع ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اسیکھت رغمب اور اشعء الم رک زمدہفل ںیم ڑپںیھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

  ںیم امنز اک ایبؿزمدہفل

     903    حسیث 

ا ٌّ ٔة َج٤ٔي َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ ِّی ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَؼل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علاہلل نب رمع رغمب اور اشعء زمدہفل ںیم اکی اسھت ڑپےتھ ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     904    حسیث 

َّي ی٨َِ  َتئِن َحً ٌَ ِٛ َتئِن َر ٌَ ِٛ وا َر وَ٪ ب٤ٔٔىّي إَٔذا َححُّ َُّض٥ِ ُيَؼ٠ُّ ََّٜة إ٧ٔ ا٢َ ٣َأٟک فٔی أَص١ِٔ ٣َ َّٜةَ َٗ ٔلَی ٣َ ُٓوا إ  َْصٔ

 اہک امکل ےن ہکم ےک رےنہ واےل جح وک اجںیئ وت ینم ںیم رصق رکںی اور دو رںیتعک ڑپںیھ بج کت وہ جح ےس ولںیٹ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     905    حسیث 

ََلةَ  َّی اٟؼَّ ٥َ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َصا  ٩ًَِ صَٔظا٦ َتئِن َوأَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ َػَلَّ ٌَ ِٛ ب٤ٔٔىّي َر

َصا ب٤ٔٔىّي أب َػَلَّ َِٟدلَّ َتئِن َوأَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ ِٛ َضا  ب٤ٔٔىّي َر َتئِن َطِْطَ إ٣َٔاَرتٔطٔ ث٥َُّ أََت٤َّ ٌَ ِٛ َصا ب٤ٔٔىّي َر َتئِن َوأَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ َػَلَّ ٌَ ِٛ َر

ُس  ٌِ ََ 

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز یک ینم ںیم دو رںیتعک ڑپںیھ اور اوبرکب ےن یھب واہں دو 

یھب دو رںیتعک واہں ڑپںیھ اور امثعؿ نب نافؿ ےن یھب دو رںیتعک واہں ڑپںیھ اور آدیھ رںیتعک ڑپںیھ اور رمع نب اطخب ےن 

 الختف کت رھپ اچر ڑپےنھ ےگل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     906    حسیث 

 ِ َتي ٌَ ِٛ َّی بٔض٥ِٔ َر ََّٜة َػل ٔس٦َ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ أب  َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ا٢َ َیا أَص١َِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َ٘ َٓ  َٖ ٔن ث٥َُّ اِنَْصَ

أب  َِٟدلَّ َّی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِو٦ْ َسَِفْ ث٥َُّ َػل َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ وا َػََلَت٥ُِٜ  ََّٜة أَت٤ُّٔ َُٟض٥ِ َطِيّئا٣َ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨َا أ٧َ ِِ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ َتئِن ب٤ٔٔىّي َو ٌَ ِٛ  َر



 

 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب بج ہکم ںیم آےئ وت دو رںیتعک ڑپھ رک ولوگں ےس اہک اے ہکم واولں مت 

 ںیھ نکیل مہ وک ہی ںیہن اچنہپ ہک واہں ھچک اہک ۔اینپ امنز وپری رکو ویکہکن مہ اسمرف ںیہ رھپ ینم ںیم رضحت رمع ےن ویہ دو رںیتعک ڑپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     907    حسیث 

 ِٟ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا وا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ََّٜة أَت٤ُّٔ ا٢َ یَا أَص١َِ ٣َ َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ َتئِن  ٌَ ِٛ ََّٜة َر َّی ٨٠َّٟٔأض ب٤َٔ أب َػل َدلَّ

َُٟض٥ِ َطِيّئا ا٢َ  َٗ َُّط  ٨َا أ٧َ ِِ ٥َِٟ َیِب٠ُ َتئِن ب٤ٔٔىّي َو ٌَ ِٛ َّی ٤ًَُزُ َر ِو٦ْ َسَِفْ ث٥َُّ َػل َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ  َػََلَت٥ُِٜ 

رمع نب اطخب ےن ہکم ںیم دو رںیتعک ڑپھ رک ولوگں ےس اہک اے ہکم واولں مت اینپ امنز وپری  املس دعوی ےس رواتی ےہ ہک رضحت

 رکو ویکہکن مہ اسمرف ںیہ رھپ ینم ںیم یھب رضحت رمع ےن دو یہ رںیتعک ڑپںیھ نکیل مہ وک ہی ںیہن اچنہپ ہک واہں ھچک اہک وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میقم یک امنز اک ایبؿ ہکم اور ینم ںیم

 اتکب اجحل :   ابب

 میقم یک امنز اک ایبؿ ہکم اور ینم ںیم

     908    حسیث 

 َٓ َِٟحخِّ  أََص١َّ بٔا َٓ ِٟٔححَّةٔ  ََّٜة ٟٔضََٔل٢ٔ ذٔي ا ٔس٦َ ٣َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  َد ٩ِ٣ٔ ٣َََّٜة َحسَّ َّي یَِْخُ ََلَة َحً َّطُ یُت٥ُّٔ اٟؼَّ إ٧ٔ

ََٟيا٢ٕ   ٍٔ َََر ٩ِ٣ٔ أَِربَ ِٛ ا٦ٕ أَ َ٘ ًَلَی ٣ُ  ٍَ ِس أَِج٤َ َٗ َّطُ  ُْصَ َوَذَٟٔک أ٧َ ِ٘ َي َٓ  ٤ٟٔٔىّي 

اچر رںیتعک ڑپےھ اس  اہک امکل ےن وج صخش ذی اہجحل اک اچدن دےتھکی یہ ہکم ںیم آایگ اور جح اک ارحاؾ ابدناھ وت وہ بج کت ہکم ںیم رےہ

 واےطس ہک اس ےن اچر راوتں ےس زایدہ رےنہ یک تین رک یل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اایؾ رشتقی یک ریبکتوں اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 اایؾ رشتقی یک ریبکتوں اک ایبؿ

     909    حسیث 

َس ٩ِ٣ٔ یَ  َِ ِٟ َد ا أب ََّخَ َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َُّط ب٠ََ ٌٔيٕس أ٧َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي َیِحٌَي  ٍَ َحسَّ َٔ ٔ ا٨ََِّٟحٔ حٔيَن اِرَت ِو٦

ا٧َٔيَة ٩ِ٣ٔ َیِو٣ٔ  َد اٟثَّ ٔ ث٥َُّ ََّخَ ََّر ا٨َّٟاُض بَٔتِٜبٔيرٔظ َٜب َٓ ََّر  َٜب َٓ ََّر ا٨َّٟاُض ا٨ََّٟضاُر َطِيّئا  َٜب َٓ ََّر  َٜب َٓ َٔ ا٨ََّٟضارٔ  ا َٔ َس اِرتٔ ٌِ ََ طٔ َذَٟٔک 

ٔؼ١َ ا َّي یَتَّ ٔ َحً ََّر ا٨َّٟاُض بَٔتِٜبٔيرٔظ َٜب َٓ ََّر  َٜب َٓ ٤ُِص  أَٟثَة حٔيَن َزاَُِت اٟظَّ َد اٟثَّ ٥َ٠َ أَ٪َّ بَٔتِٜبٔيرٔظٔ ث٥َُّ ََّخَ ٌِ ُي َٓ ِٟبَِيَت  َّ ا ِٜبٔيرُ َوَیِب٠ُ ٟتَّ

ِس  َٗ َد َیزِمٔی٤ًََُز   ََّخَ

ییحی نب دیعس وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب اطخب ایگروہںی اترخی وک ےلک بج ھچک دؿ ڑچاھ وت ریبکت یہک اور ولوگں ےن یھب اؿ ےک اسھت 

 رر دورسی ریبکت ےس
کی ب

 

ت

 ریبکت یہک رھپ دورسے دؿ ےلک بج دؿ الکن اور ریبکت یہک اور ولوگں ےن یھب اؿ ےک اسھت ریبکت یہک اتہک اکی 

 ےتلم ےتلم آواز تیب اہلل وک ےچنہپ اور ولگ اجںین ہک رضحت رمع ریم رکےن ےلک ںیہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صت  یک امنز اک ایبؿ
خ
م

 رعمس اور 

 اتکب اجحل :   ابب

صت  یک امنز اک ایبؿ
خ
م

 رعمس اور 

     910    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس  َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي یَِحٌَي  ًَّٟٔي بٔٔذي َحسَّ َِٟبِلَحأئ ا ٥ََّ٠ أ٧ََاَر بٔا

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز يَ  ًَ ٍْ َوََاَ٪  ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ َّی بَٔضا  ََٓؼل ٔة  َٔ ُِٟح٠َِي ١ُ َذَٟٔک ا ٌَ ِٔ 

 انعف علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اوٹن اھٹبای احطب ںیم وج ذواہفیلحل ںیم  اھ اور امنز ڑپیھ واہں اہک

 ےن علااہلل نب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

صت  یک امنز اک ایبؿ
خ
م

 رعمس اور 

     911    حسیث 



 

 

 ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ِْصَ َوا ٌَ ِٟ ِضَز َوا ِّی اٟوُّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَؼل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٔب ث٥َُّ یَِسُخ١ُ َحسَّ ٤َُِٟحؼَّ ٌَٔظاَئ بٔا

ََّٜة ٣ٔ  ِٟبَِئت ٣َ ُٖ بٔا َيُلو َٓ ِي١ٔ   ٩ِ ا٠َّٟ

صت  ںیم ڑپےتھ رھپ ہکم ںیم اجےت رات وک اور وطاػ رکےت اخہن ہبعک 
خ
م

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رہظ اور رصع اور رغمب 

 اک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونں ںیم رات وک ہکم ںیم رےنہ اک ایبؿینم ےک د

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم ےک دونں ںیم رات وک ہکم ںیم رےنہ اک ایبؿ

     912    حسیث 

ا٢َ ََل یَبٔيتَنَّ أََحْس  َٗ أب  َِٟدلَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  َِٟحادِّ  َحسَّ ََٟيالَٔی ٣ٔىّي ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ا

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ  َوَرأئ ا

انعف ےس رواتی ےہ ہک ولوگں ےن اہک ہک رضحت رمع نب اطخب دنچ آدویمں وک رقمر رکےت اس ابت رپ ہک ولوگں وک ریھپ دںی ینم یک 

 رطػ رمجہ ہبقع ےک ےھچیپ ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم ےک دونں ںیم رات وک ہکم ںیم رےنہ اک ایبؿ

     913    حسیث 

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ُث رَٔجاَّل یُِسخ٠ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ َوَرأء ا ٌَ أب ََاَ٪ یَِب َِٟدلَّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 احیج ینم یک راوتں ںیم رمجہ ہبقع ےک ادرھ ہن رےہ۔ علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای وکیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ینم ےک دونں ںیم رات وک ہکم ںیم رےنہ اک ایبؿ

     914    حسیث 



 

 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  َوَة  ََٟيالَٔی ٣ٔىّي ََل َیبٔيتَنَّ أََحْس إَٔلَّ ب٤ٔٔىّي ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِٟبَِيُتوَتٔة ب٤َََّٜٔة  ا٢َ فٔی ا َٗ َُّط   أ٧َ

 اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رعوہ نب زریب ےن اہک ہک ینم یک راوتں ںیم وکیئ ہکم ںیم ہن رےہ ہکلب ینم ںیم رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

     915    حسیث 

ا كَؤیَّل  ّٓ ُٗو ََٟيئِن ُو َِٟح٤َِزَتئِن اِْلُو ُٕ ٨ًَِٔس ا ٔ أب ََاَ٪ َي٘ َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َّ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ائ٥ُٔ  َحً َ٘ ِٟ  ي ی١٤َََّ ا

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب اطخب رہھٹےت ےھت رمجہ اویل اور ویطس ےک اپس ڑبی دری کت ہک کھت اجات  اھ ڑھکا وہےن واال۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 امرےن اک ایبؿ رکنکایں

     916    حسیث 

ِّرُ  َٜب ُ ا كَؤیَّل ی ّٓ ُٗو ََٟيئِن ُو َِٟح٤َِزَتئِن اِْلُو ُٕ ٨ًَِٔس ا ٔ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي٘ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ُحطُ َوَیِح٤َُسُظ َویَِسًُو اهَّللَ َوََل ٩ًَِ ٧َآ اهَّلَل َويَُشبِّ

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ٨ًَِٔس َج٤َِزةٔ ا ٔ  َي٘

ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رمجہ اویل اور ویطس ےک اپس رہھٹےت ےھت ڑبی دری کت رھپ ریبکت ےتہک اور حیبست اور دیمحت ڑپےتھ انعف 

 اور داع امےتگن اہلل لج الجہل ےس اور رمجہ ہبقع ےک اپس ہن رہھٹےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

     917    حسیث 

 ٕ ٤َا َرمَی بَٔحَؼاة َِٟح٤َِزةٔ ٠ََُّ ِّرُ ٨ًَِٔس َرمِٔی ا َٜب ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 ی امرےن رپ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع رکنکایں امرےت وتق ریبکت ےتہک رہ رکنک



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

     918    حسیث 

٤ُِص ٩ِ٣ٔ أَ  َُٟط اٟظَّ بَِت  و٢ُ ٩ِ٣َ َُغَ ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّي ٩ًَِ ٧َآ ٪َّ َحً َََٓل ی٨ََِٔفَ ٙٔ َوصَُو ب٤ٔٔىّي  ی ِْشٔ ٔ اٟتَّ ِوَسٔم أَیَّا٦

سٔ  َِ ِٟ ِٟح٤َٔاَر ٩ِ٣ٔ ا  َیزِمَٔی ا

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت سج اک آاتفب ڈوب اجےئ ابروہںی اترخی وک ینم ںیم وت وہ ہن اجےئ بج کت ریتوہںی 

 اترخی وک ریم ہن رکےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

     919    حسیث 

 ٢ُ ٩ِ٣َ ٌٔيَن َوأَوَّ ِٟح٤َٔاَر ٣ََظِوا َذاصٔبٔيَن َوَرأج ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟاَض ََا٧ُوا إَٔذا َر٣َِوا ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َياَ٪  ٩ًَِ ا ِٔ اؤَیُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ  َرَٛٔب ٣ُ

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک ولگ بج ریم رکےن وک اجےت وت دیپؽ اجےت اور دیپؽ آےت نکیل بس ےس ےلہپ اعموہی نب ایب ایفسؿ 

 ریم ےک واےطس وسار وہےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ

     920    حسیث 

 َ٘ ٌَ ِٟ أس٥ُ یَزِمٔی َج٤َِزَة ا َ٘ ِٟ أس٥ٔ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ ََاَ٪ ا َ٘ ِٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ َّطُ َسأ٢ََ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  َ َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َحِيُث َتَيْسَّ َ٘ َٓ  َبٔة 

  نب اقمس ےس ہک اقمس نب دمحم اہکں ےس ریم رکےت ےھت رمجہ ہبقع یک، وبےل اہجں ےس نکمم وہات۔اامؾ امکل ےن وپاھچ علاارلنمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 رکنکایں امرےن اک ایبؿ



 

 

     921    حسیث 

 ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤ُِص ٩ًَِ ٧َآ َّي َتزُو٢َ اٟظَّ ََلثَةٔ َحً ِٟح٤َٔاُر فٔی اِْلَیَّا٦ٔ اٟثَّ و٢ُ ََل تُزِمَی ا ُ٘  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت ونیتں دونں ںیم ریم دعب زواؽ ےک یک اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریم امجر ںیم رتصخ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 ریم امجر ںیم رتصخ اک ایبؿ

     922    حسیث 

 ٔ ًَأئ اِْل ٔ ٥َ أَِرَخَؽ ٟٔز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَٔسٓيٕ أَِخبََرُظ  ٔ ٩ًَِ أػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ب١ٔٔ ف ِٟبَِيُتوَتٔة َخارٔٔجيَن  ی ا

سٔ َٟٔيِو٣َئِن ث٥َُّ َیز٣ُِوَ٪ َیِو٦َ ا٨ََِّٟفٔ  َِ ِٟ ٔس ا ٌِ ََ َس َو٩ِ٣ٔ  َِ ِٟ  ٣ٔىّي َیز٣ُِوَ٪ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ یَز٣ُِوَ٪ ا

رکےن یک وساےئ  اعمص نب دعی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ااجزت دی اوٹن واولں وک رات اور ںیہک رسب

 ینم ےک، وہ ولگ ریم رکںیل ویؾ ارحنل وک رھپ دورسے دؿ ای رسیتے دؿ دوونں رھپ ارگ رںیہ وت وچےھت دؿ یھب ریم رکںی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ریم امجر ںیم رتصخ اک ایبؿ

     923    حسیث 

و٢ُ فٔی  ُ٘ ًَأئ أَِ٪ َیز٣ُِوا بٔا٠َِّٟي١ٔ َي َُّط أُِرخَٔؽ ٟرٔلِّ ُط یَِذَُکُ أ٧َ ٌَ َّطُ َس٤ٔ ًََلأئ ب٩ِٔ أَِٔی َربَإح أ٧َ  ٢ٔ ٩ًَِ  اٟز٣ََّأ٪ اِْلَوَّ

 ۔ اطعء نب ایب رابح ےس رواتی ےہ ہک زامہن اوؽ ںیم اوٹن رچاےن واےل وک ااجزت یھت رات وک ریم رکےن یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 ریم امجر ںیم رتصخ اک ایبؿ

     924    حسیث 

 َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َٔٔشِت بٔا َة ب٨ِٔٔت أَِٔی ًُبَِيٕس نُ ٔٔيَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ اب٨ََِة إَٔر َٟٔؼ  ٍٕ ٔ َس أَِ٪ ٩ًَِ ٧َآ ٌِ ََ َّي أََتَتا ٣ٔىّي  ُة َحً ٔٔيَّ ِت ؤَی َوَػ َٔ َتَد٠َّ َٓ ةٔ 



 

 

َِٟح٤َِزَة حٔيَن أََتَتا َو  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِ٪ َتز٣َِٔيا ا ًَ أ٣َََزص٤َُا  َٓ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ ا٨ََِّٟحٔ  بَِت اٟظَّ ٠َِيض٤َٔا َطِيّئاَُغَ ًَ ٥ِ یََز  َٟ 

 یک یجیتھب وک  ساس وہا زمدہفل ںیم وت وہ اور ہیفص رہھٹ ںیئگ اہیں کت ہک ینم ںیم بج ںیچنہپ انعف ےس رواتی ےہ ہک ہیفص نب ایب دیبع

زؾ ہن آاتفب ڈوب ایگ ویؾ ارحنل وک وت مکح ایک اؿ دوونں وک علااہلل نب رمع ےن رکنکایں امرےن اک بج آںیئ وہ ینم ںیم اور وکیئ زجا اؿ رپ ال

 یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     925    حسیث 

َِٟحخِّ َو  ٤ََّ٠ًَُض٥ِ أ٣ََِز ا َة َو َٓ َز ٌَ أب َخَلَب ا٨َّٟاَض َٔ َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ  ٩ِ٤َ ٩ًَِ َٓ ا٢َ إَٔذا ٔجئُِت٥ِ ٣ٔىّي  َٗ َُٟض٥ِ َٓٔى  ا٢َ  َٗ

يَب ََل ی٤ََصَّ أََحْس نَٔشاّئ َوََل  َِٟحادِّ إَٔلَّ ا٨َِّٟشاَئ َواٟلِّ ًَلَی ا  ٦َ ُط ٣َا ََحُ َٟ ِس َح١َّ  َ٘ َٓ َِٟح٤َِزَة  ِٟبَِئت َرمَی ا َٖ بٔا َّي یَُلو  كٔيّبا َحً

ےن ہبطخ ڑپاھ رعافت ںیم اور اھکسےئ اؿ وک اراکؿ جح ےک اور اہک اؿ ےس! بج مت  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب

آؤ ینم ںیم اور رکنکایں امر وکچ وت بس زیچںی درتس وہ ںیئگ اہمترے واےطس وج رحاؾ ںیھت ارحاؾ ںیم، رگم وعروتں ےس تبحص رکان اور 

 بج کت وطاػ ہن رک ےل اخہن ہبعک اک۔ وخوبش اگلان وکیئ صخش مت ںیم ےس تبحص ہن رکے اور ہن وخوبش اگلےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     926    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًَُ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ َ َو٧َََحَ َصِسّیا إِٔ٪ ٩ًَِ  ْصَّ َٗ َٙ أَِو  َِٟح٤َِزَة ث٥َُّ َح٠َ ا٢َ ٩ِ٣َ َرمَی ا َٗ أب  َِٟدلَّ َز ب٩َِ ا

ِٟبَِئت  َٖ بٔا َّي یَُلو يَب َحً ٠َِيطٔ إَٔلَّ ا٨َِّٟشاَئ َواٟلِّ ًَ  ٦َ َٟطُ ٣َا ََحُ ِس َح١َّ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ  ََاَ٪ ٣َ

امای وج صخش رکنکایں امرے اور رس ڈنماےئ ای ابؽ رتکواےئ اور اس ےک علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رف

اسھت ارگ دہی وہ وت رحن رکے سپ الحؽ وہ اجںیئ ںیگ اس رپ وہ زیچںی وج رحاؾ ںیھت رگم تبحص رکان وعروتں ےس اور وخوبش اگلان درتس 



 

 

 ہن وہاگ وطاػ ازلایرہ کت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

     927    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََّخَ ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٕ ث٥َُّ  ٩ًَِ  ٤َِزة ٌُ أَص٨َ٠ِ٠َِا َٔ َٓ  َٔ َِٟوَزا ًَا٦َ َححَّةٔ ا

ٔ ث٥َُّ  ٤َِزة ٌُ ِٟ ٍَ ا َِٟحخِّ ٣َ ٠ُِيِض١ِٔ٠ بٔا َٓ طُ َصِسْي  ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ََاَ٪ ٣َ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّي یَح١َّٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َٗ  ََل َیح١ُّٔ َحً

 َّٜ ٔس٣ُِت ٣َ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا  ٌّ َّ َج٤ٔي ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٜوُت َذَٟٔک إ ََٓظ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوََل بَيَِن اٟؼَّ ِٕ بٔا ُ ٥ِ٠َ أَك َٓ ی اهَّللُ َة َوأ٧ََا َحائْٔف 

 َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوَزعٔی ا ِّی بٔا ٔضي َرأَِسٔک َوا٣َِتٔظٔلي َوأَصٔل ُ٘ ا٢َ اِن َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َِٟحخَّ أَِرَس٠َىٔي ًَ ِي٨َا ا ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ

 َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ٙٔ إ ی سِّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ  ٍَ ٥َ ٣َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َصَذا ٣َکَاُ٪ ٤ًَُِزتٔٔک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِت٤َزُِت  ا

 ِٟ ٔ بٔا ٤َِزة ٌُ ِٟ َّٟٔذی٩َ أََص٠ُّوا بٔا َٖ ا َلا وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي َٓ ٌُ َس أَِ٪ َرَج ٌِ ََ ا آََّخَ  ّٓ ُٓوا كََوا ٔ ث٥َُّ َح٠ُّوا ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ كَا ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ بَِئت َوبَيَِن اٟؼَّ

ا  ّٓ ُٓوا كََوا ٤ََّا كَا إ٧ٔ َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا ٌُ َِٟحخِّ أَِو َج٤َ وا بٔا َّٟٔذی٩َ ََا٧ُوا أََص٠ُّ ا ا ض٥ِٔ َوأ٣ََّ  َواحّٔسأَٟححِّ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک مہ ےلک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ہجح اولداع ےک اسؽ ںیم وت ارحاؾ ابدناھ 

ہن  مہ ےن رمعہ اک رھپ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش ےک اسھت دہی وہ وت وہ ارحاؾ جح اور رمعہ اک اسھت ابدنےھ رپارحاؾ

اہیں کت ہک دوونں ےس افرغ وہ ، رضحت اعہشئ ےن اہک ہک ںیم آیئ ہکم ںیم ضیح یک احتل ںیم وت ںیم ےن ہن وطاػ ایک ہن یعس وھکےل 

 رک یک افص رموہ یک اور اکشتی یک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اانپ رس وھکؽ ڈاؽ اور یھگنک

دے اور جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل ںیم ےن واسی یہ ایک بج مہ جح رک ےکچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ھجم وک اور رمعہ وھچڑ 

م وک اجیھب ںیم ےن رمعہ ادا ایک اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رمعہ وعض ےہ ریتے ا

ی ع

 

ب

 

ت

س علاارلنمح نب ایب رکب ےک اسھت 

ہ اک ارحاؾ ابدناھ  اھ وہ وطاػ اور یعس رک ےک الحؽ وہ  ےئ رھپ جح ےک واےطس دورسا وطاػ ایک بج ولٹ رک رمعہ اک وت نج ولوگں ےن رمع

 آےئ ینم ےس، اور نج ولوگں ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ  اھ ای جح اور رمعہ اک اکی اسھت ابدناھ  اھ اوہنں ےن اکی یہ وطاػ ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

     928    حسیث 

ًَائَٔظَة ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر  ٩ًَِ ُُعِ

 رعوہ نب زریب ےن یھب رضحت اعہشئ ےس ااسی یہ رواتی ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

     929    حسیث 

 ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٟبَِئت َوََل بَيَِن اٟؼَّ ِٕ بٔا ُ ٥ِ٠َ أَك َٓ ََّٜة َوأ٧ََا َحائْٔف  س٣ُِٔت ٣َ َٗ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ َظ ٩ًَِ  َٓ ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ   َٔک إ َِٜوُت ذَٟ

ِٟبَِئت َوََل بَيَِن ا َُيِرَ أَِ٪ ََل َتُلوفٔی بٔا َِٟحادُّ  ١ُ ا ٌَ ِٔ لٔی ٣َا َي ٌَ ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َّي َتِلُضزٔيَػل ٤َِٟزَِوةٔ َحً ا َوا َٔ  ٟؼَّ

تل ضیح ںیم اور ںیم ےن وطاػ ہن ایک اخہن ہبعک اک اور ہن یعس یک افص رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ںیم آیئ ہکم ںیم اح

 یھب اور رمہ یک وت ںیم ےن وکشہ ایک اس اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج اکؾ احیج رکےت ںیہ وہ وت

 رک طقف وطاػ اور یعس ہن رک بج کت ہک اپک ہن وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ وک ہکم ںیم اجےن اک ایبؿ

     930    حسیث 

٤َِزةٔ ث٥َُّ َتِسُخ١ُ ٣َََّٜة ٣َُوآَٔيّة ٠َِٟٔحخِّ َوؤَی َحا ٌُ ِٟ ًَّٟٔي تُض١ُّٔ بٔا ٤َِٟزِأَةٔ ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ََّضا إٔذَا َٗ ِٟبَِئت إ٧ٔ َٖ بٔا َوا ٍُ اٟلَّ ئْٔف ََل َتِشَتٔلي

 َ ٨ًََِضا ك  َ ٤َِزَة َوأَِجزَأ ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا َ٪ ا َِٟحخِّ َوأَصَِسِت َوََا٧َِت ٣ِٔث١َ ٩ِ٣َ َْقَ َواَت أََص٠َِّت بٔا َٔ ِٟ َِٟحائُٔف َخٔظَيِت ا ٤َِٟزِأَةُ ا ْٖ َواحْٔس َوا َوا

 َ ِٟب ِت بٔا َٓ ِس كَا َٗ ِٟح٤َٔاَر َُ إَٔذا ََا٧َِت  ٔة َوَتزِمٔی ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َة َوا َٓ َز ٌَ َٔ ُٕ ٔ ٤َِٟزَِوةٔ َوَت٘ ا َوا َٔ ََّضا َتِشَعی بَيَِن اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ ََّضا ََل ِئت َوَػ٠َِّت  يَِر أ٧َ

تَٔضا ـَ َّي َتِلُضَز ٩ِ٣ٔ َحِي ٔٔيُف َحً  ُت

اور جح ےک دؿ آاجںیئ اور وطاػ ہن رک ےکس وت ارگ جح ےک  اہک امکل ےن وج وعرت رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ رک ہکم ںیم آےئ اور وہ ضیح ےس وہ



 

 

وفت وہےن اک وخػ وہ وت جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل اور دہی دے اور اس اک مکح اقرؿ اسیج وہاگ اکی وطاػ اس وک اکیف ےہ اور ووقػ 

 بج کت ضیح ےس اپک ہن وہ ۔ رعہف اور ووقػ زمدہفل اور ریم امجر ضیح یک احتل ںیم ادا رک  یتک ےہ رگم وطاػ ازلایرة ہن رکے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     931    حسیث 

 ٔٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َػ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ا٢َ أََحأََشت٨َُا ؤَی ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ََٓذََکِ َة ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ َحاَؿِت  يَّ

ََل إّٔذا َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َٓاَؿِت  ِس أَ َٗ ََّضا  ٘ٔي١َ إ٧ٔ َٓ 

 ہیلع وملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ہیفص وک ضیح آای وت ایبؿ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل

 رفامای وہ ںیمہ روےنک وایل ےہ ولوگں ےن اہک وہ وطاػ االافہض رک یکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رھپ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     932    حسیث 

٥َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ِس َحاَؿِت ٩ًَِ  َٗ َة ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ  ٔٔيَّ إٔ٪َّ َػ

َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ِج٩َ  َٓ َٓاَِّخُ ا٢َ  َٗ ٩َ٠ُِٗ بَلَی  ِٟبَِئت  ٩َُّٜ بٔا ٌَ ِت ٣َ َٓ ٥ِ َت٩ُِٜ كَا َٟ ٠ََّضا َتِحبُٔش٨َا أَ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہیفص وک 

 اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اشدی وہ مہ وک روےک یگ ایک اس ےن وطاػ ہن ایک اخہن ہبعک اک، وعروتں ےن اہک اہں ایک ےہ آپ ضیح آایگ آپ یلص

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رھپ  ول۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ



 

 

     933    حسیث 

 ُٖ َضا نَٔشاْئ َتَدا ٌَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ََا٧َِت إَٔذا َححَِّت َو٣َ ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ٣َِتُض٩َّ یَِو٦َ ٩ًَِ  سَّ َٗ  ٩َ ـِ أَِ٪ َیٔح

 ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ  ٩َ ـِ ٔ إِٔ٪ ح َٓ  ٩َ ـِ َٓ َ أ َٓ ٩َ ا٨ََِّٟحٔ  ـِ َٓ ِس أَ َٗ  َّ٩ ُٛ َٓت٨ََِٔفُ بٔض٩َّٔ َوص٩َُّ حُيَّْف إَٔذا  ٥َِٟ َت٨َِتٔوزِص٩َُّ   َک 

رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اعہشئ بج جح رکںیت وعروتں ےک اسھت اور وخػ وہات اؿ وک ضیح آاجےن اک وت ویؾ ارحنل وک اؿ 

ں اب ارگ اؿ وک ضیح آات وت اؿ ےک اپک وہےن اک ااظتنر ہن رکںیت وک رواہن رک دںیتی وطاػ االافہض ےک واےطس، بج وہ وطاػ رک
 
ب
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 ہکلب لچ ڑھکی وہںیت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     934    حسیث 

 ُ٤ِٟ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ِس َحاَؿِت  َٗ َٟطُ  َٓ٘ٔي١َ  َة ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ  ٔٔيَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ذَََکَ َػ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ِؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘

َِٓت  ِس كَا َٗ ََّضا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠ََّضا َحأََشت٨َُا  ٌَ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ََل  َػل َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ

 إّٔذا

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ذرک ایک ہیفص اک وت ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 روےنک واےل ےہ ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وہ ےس اؿ وک ضیح آایگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اشدی وہ ںیمہ

 وطاػ رک د ںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک ںیہن۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 اک ایبؿاحہضئ ےک وطاػ ازلایرة 

     935    حسیث 

 ٔ ٦ُ ا٨َّٟاُض نَٔشائَُض٥ِ إِٔ٪ ََاَ٪ ذَٟ سِّ َ٘ ٥َٔ٠ يُ َٓ َٔک  ًَائَٔظُة َو٧َِح٩ُ ٧َِذَُکُ ذَٟ َِٟت  ا َٗ َوةُ  ا٢َ ُُعِ َٗ ا٢َ صَٔظا٦ْ  ِو ََاَ٪ َٗ َٟ ُض٩َّ َو ٌُ َٔ َک ََل ی٨َِ

ٖٔ ا٣ِزَ  ةٔ آََل ََرُ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ِٛ وُٟوَ٪ َْلَِػَبَح ب٤ٔٔىّي أَ ُ٘ َّٟٔذي َي اَؿِت ا َٓ ِس أَ َٗ  أَةٕ َحائٕٔف ٠َُُُّض٩َّ 

اشہؾ ےن اہک رعوہ ےن اہک اعہشئ ےن بج مہ اس اک ذرک رکےت ےھت ہک ارگ ےلہپ ےس وعروتں وک وطاػ ےک ےئل رواہن رک دانی دیفم ںیہن وت 



 

 

وہات وت ینم ںیم ھچ زہرار  ولگ ویکں جیھب دےتی ںیہ اور ارگ ہی ولگ ےسیج ےتھجمس ںیہ ہک وطاػ اولداع ےک ےئل رہھٹان الزؾ ےہ حیحص

 وعروتں ےس زایدہ ضیح یک احتل ںیم ڑپی وہںیت وطاػ اولداع ےک ااظتنر ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     936    حسیث 

َّی اهَّللُأَ  ٩ًَِ  َتِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِي٥ٕ ب٨َِٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ اِسَت ًَ ِس َِی َس٤َ٠ََة ب٩َِ  َٗ ٥َ َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َّی اهَّللُ ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أَذَٔ٪  َٓ اَؿِت َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  َٓ َ َس٣َا أ ٌِ ََ ََٟسِت  َجِت َحاَؿِت أَِو َو َْخَ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

اوب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اؾ میلس ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اور اس وک ضیح آایگ  اھ ای زیگچ وہیئ 

 یھت دعب وطاػ االافہض ےک ویؾ ارحنل وک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس یک ااجزت دی اور وہ گ ی ںیئگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 احہضئ ےک وطاػ ازلایرة اک ایبؿ

     937    حسیث 

َضا ٩ِ٣ٔ  َٟ ِٟبَِئت ََل بُسَّ  َٖ بٔا َّي َتُلو ٤َِٟزِأَةُ َتٔحيُف ب٤ٔٔىّي ُت٘ٔي٥ُ َحً ا٢َ ٣َأٟک َوا َس  َٗ ٌِ ََ َحاَؿِت  َٓ َٓاَؿِت  ِس أَ َٗ َذَٟٔک َوإِٔ٪ ََا٧َِت 

َّی اهَّللُ  ٨َا فٔی َذَٟٔک ُرِخَؼْة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِ ِس ب٠ََ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٔلَی ب٠ََٔسَصا  ِٖ إ ٠ِت٨ََِْصٔ َٓ اَؿٔة  َٓ ٔ ا٢َ َوإِٔ٪ اِْل َٗ ٥َ ٠َِٟٔحائٔٔف  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

بِ  َٗ ٤َِٟزِأَةُ ب٤ٔٔىّي  ٦ُ َحاَؿِت ا ا یَِحبُٔص ا٨َِّٟشاَئ اٟسَّ َََر ٤٣َّٔ ِٛ ٠َِيَضا أَ ًَ یََّضا یُِحَبُص  إٔ٪َّ ََکٔ َٓ ٔٔيَف   ١َ أَِ٪ ُت

اہک امکل ےن سج وعرت وک ضیح آاجےئ ینم ںیم وت وہ رہھٹی رےہ اہیں کت ہک وہ وطاػ االافہض رکے اور ارگ وطاػ االافہض ےک 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس مہ وک رتصخ یچنہپ ےہ احہضئ ےک واےطس اور ارگ دعب اوکس ضیح آای وت اےنپ رہش وک گ ی اجےئ ویکہکن

 ضیح آای وطاػ االافہض ےس ےلہپ رھپ وخؿ دنب ہن وہا وت ارثک دمت اگل ںیل ےگ ضیح یک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿوج اکشر امر



 

 

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکشر امرے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿ

     938    حسیث 

ٕ َوفٔی اِْلَِر٧َٔب  ٨ِز ٌَ ٔ زَا٢َٔ  َِ ِٟ َِٜبٕع َوفٔی ا ٔ ٍٔ ب بُ َـّ َضي فٔی اٟ َٗ أب  َِٟدلَّ ٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ُ  ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر ِٟيَرِب ٕٚ َوفٔی ا ٨َا ٌَ َٔ ٕ ة َٔ بَٔحَِفَ  و

اوب زریب یکم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن مکح ایک وجب ےک امرےن ںیم )زجا( اکی ڈنیمےھ اک اور رہؿ ںیم اکی رکبی اور 

 رخوگش ںیم رکبی ےک ےچب اک وج اسؽ رھب اک وہ اور یلگنج وچےہ ںیم رکبی ےک اچر امہ ےک ےچب اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکشر امرے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿ

     939    حسیث 

ِّی أَِجَزیُِت أ٧ََا َوَػاحْٔب لٔی ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ٕة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َزةٔ ث٨َٔيَّ ِِ ٔلَی ُث ُٙ إ ٔ َسئِن َنِشتَب ََفَ

َّي أَِح٥َُٜ أ٧ََا  ا٢َ َحً ٌَ ٔلَی َج٨ِبٔطٔ َت ا٢َ ٤ًَُزُ َٟٔزُج١ٕ إ َ٘ َٓ ٤َاَذا َتَزي  َٓ ٣َأ٪  أََػب٨َِا َهبِّيا َو٧َِح٩ُ ٣َُِحٔ َٓ ٕ ٨ِز ٌَ ٠َِيطٔ َٔ ًَ ٤ََٜا  َح َٓ ا٢َ  َٗ َوأ٧ََِت 

و٢ُ صََذا  ُ٘ َّی اٟزَُّج١ُ َوصَُو َي َول ِو٢َ َٓ َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  َش٤ٔ َٓ ُط  ٌَ ًَا َرُجَّل َیِح٥ُُٜ ٣َ َّي َز ٍُ أَِ٪ َیِح٥َُٜ فٔی َهِيٕي َحً ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ََل َيِشَتٔلي أ٣َٔيرُ ا

 َٜ َّٟٔذي َح ُٖ صََذا اٟزَُّج١َ ا ٔ ز ٌِ َض١ِ َت َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ٔ ٤َِٟائَٔسة ُ ُسوَرَة ا أ َٟطُ َص١ِ َتِقَ َ َشأ َٓ ًَاُظ  َس َٓ ٔ اٟزَُّج١ٔ  َِٟو ٥َ ٣َع ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ ی 

 ُ٘ الَی َي ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت َٗ بّا ث٥َُّ  ُتَک ََضِ ٌِ ٔ َْلَِوَج ٤َِٟائَٔسة ُ ُسوَرَة ا أ ََّک َتِقَ ًَِس٢ٕ أَِخبَرَِتىٔي أ٧َ و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َیِح٥ُُٜ بٔطٔ َذَوا 

ًَِبُس اٟزَّ َبةٔ َوَصَذا  ٌِ َٜ َّ اِل ٔ ٖٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َصِسّیا بَاٟ ِو ًَ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

دمحم نب رسنی ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش رضحت رمع نب اطخب ےک اپس آای اور اہک ہک ںیم ےن اےنپ اسیھت ےک اسھت وھگڑے 

ڈاےل اکی گنت اھگیٹ ںیم وت امرا مہ ےن رہؿ وک اور مہ دوونں ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت رضحت رمع ےن اکی صخش وک وج اؿ ےک ولہپ 

 البای اور اہک آؤ مہ مت لم رک مکح رک دںی وت دوونں ےن لم رک اکی رکبی اک مکح ایک وہ صخش ھٹیپ ومڑ رک الچ اور ےنہک اگل ہی ںیہ اریم ںیم اھٹیب  اھ

 ضہ اےلیک ہن رک ےکس بج کت ہک اکی اور صخش وک اےنپ اسھت ہن البای۔ رضحت رمع ےن ہی ابت نس یل وت اس اکپرا 
فی
اوملنینم اکی رہؿ اک 

وت ےن وسرة امدئہ ڑپیھ ےہ وہ وبال ںیہن رضحت رمع وبےل وت اس صخش وک اچہپاتن ےہ سج ےن ریمے اسھت لم رک  ہلصی ایک اس  اور اہک

ای ےہ ےن اہک ںیہن رضحت رمع ےن اہک ارگ وت ہی اتہک ہک ںیم ےن وسرة امدئہ ڑپیھ ےہ وت اس وتق ںیم ےھجت امرات رھپ اہک ہک اہلل اعتیل ےن رفام

  یوجسی رکدںی زجا رک دو اعدؽ مت ںیم ےس وہ دہی وہ وج ےچنہپ ہکم ںیم اور ہی صخش علاارلنمح نب وعػ ےہاینپ اتکب ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکشر امرے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿ

     940    حسیث 

َبائٔ  اةٔ ٩ِ٣ٔ اٟوِّ ْة َوفٔی اٟظَّ َََقَ َِٟوِحٔع  ةٔ ٩ِ٣ٔ ا َِٟبَقَ و٢ُ فٔی ا ُ٘ َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ََاَ٪ َي  َطاةْ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رعہ ےتہک ےھت لین اگےئ ںیم اکی اگےئ الزؾ اور رہؿ ںیم اکی رکبی الزؾ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج اکشر امرے رپدن رچدن اک یک زجا اک ایبؿ

     941    حسیث 

ُٗت١َٔ َطاةْ  و٢ُ فٔی َح٤َا٦ٔ ٣َََّٜة إَٔذا  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس

 بیسم ےس رواتی ےہ ہک وہ ےتہک ےھت ہکم ےک وبکرت وک بج لتق ایک اجےئ وت اکی رکبی الزؾ ےہ ۔دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ یک احتل ارگ ڈٹی امرے وت اس یک زجا اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 رگ ڈٹی امرے وت اس یک زجا اک ایبؿارحاؾ یک احتل ا

     942    حسیث 

ِّی أََػِبُت  ٔن ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٦ْ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ  َجَزاَزإت ََٔشِؤِط َوأ٧ََا ٣َُِحٔ

ّة ٩ِ٣ٔ  ـَ ِب َٗ  ٥ِ ٌٔ ِ ُط ٤ًَُزُ أَك َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ َ  ك

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای رضحت رمع ےک اپس اور اہک ہک ںیم ےن دنچ ڈٹویں وک وکڑے ےس امر ڈاال اور ںیم ارحاؾ 

 ابدنےھ وہےئ  اھ آپ ےن رفامای ہک اکی یھٹم رھب اھکان یسک وک الھک دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب



 

 

 ارحاؾ یک احتل ارگ ڈٹی امرے وت اس یک زجا اک ایبؿ

     943    حسیث 

َت٠ََضا َوصَُو ٣َُِحٔ  َٗ ٩ًَِ َجَزاَزإت  ُط  َٟ َ َشأ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ ٤ًَُزُ ل َ٘ َٓ ا٢َ ٦ْ  ٌَ ٕب َت ٌِ َٜ

 ٕ ََٟت٤َِزْة َخيِْر ٩ِ٣ٔ َجَزاَزة َراص٥َٔ  ََٟتحُٔس اٟسَّ ََّک  ٕب إ٧ٔ ٌِ َٜ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ل َ٘ َٓ ْب زِٔرَص٥ْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي ٧َِح٥َُٜ   َحً

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای رضحت رمع نب اطخب ےک اپس اور وپاھچ آپ ےس ںیم ےن اکی ڈٹی امر ڈایل احتل 

ؾ ںیم رضحت رمع ےن اہک آؤ مہ مت لم رک  ہلصی رکںی بعک ےن اہک اکی درمہ الزؾ ےہ رضحت رمع ےن اہک ریتے اپس تہب درامہ ارحا

 ںیہ ریمے زندکی اکی وجھکر  رتہ ےہ اکی ڈٹی ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ وج صخش لبق

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش لبق رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ

     944    حسیث 

 ٔ ١ُ٤ِ ف َ٘ ِٟ َٓآَذاُظ ا ٣ّا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِحٔ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّطُ ََاَ٪ ٣َ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َ أ َٓ َّی ی َرأِٔسطٔ  ٣ََزُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ی٩ِٔ  َة ٣ََشاٛٔيَن ٣ُسَّ ٥ِ ٔستَّ ٌٔ ِ ٕ أَِو أَك ا٢َ ُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ َٗ َٙ َرأَِسطُ َو ٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیِح٠ ًَ ی٩ِٔ ٟٔک١ُِّ إِٔنَشإ٪ أَِو اِنُشِک اهَّللُ  ٣ُسَّ

٨ًََِک  ٠َِت أَِجزَأَ  ٌَ َٓ َٔک   ََٔظاةٕ أَيَّ ذَٟ

رواتی ےہ ہک وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت ےھت ارحاؾ ابدنےھ وہےئ، اؿ یک رس ںیم وجںیئ ڑپ ںیئگ وت  بعک نب رجعہ ےس

ی مکح دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ وک رس ڈنماےن اک اور اہک نیت روزے رھک ای ھچ ونیکسمں وک دو دو دم اھکان دے ای اکی رکب

 رکے اگ اکیف ےہ۔ ذحب رک اؿ ںیم ےس وج یھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش لبق رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ

     945    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٛ ا٢َ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٥ِ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ َک  ٠ََّک آَذاَک صََوا٣ُّ ٌَ َٟ ُط  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ



 

 

َة ٣ََشاٛٔيَن  ٥ٌِٔ ٔستَّ ِ ِٙ َرأَِسَک َوُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ أَِو أَك ٔ ٥َ اِح٠ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٕ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  أَِو اِنُشِک ََٔظاة

رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اشدی ھجت وک فیلکت دیتی ںیہ وجںیئ اوہنں ےن اہک اہں ای روسؽ  بعک نب رجعہ ےس

اکی رکبی  اہلل یلص اہلل ہیلع وملس، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ای ڈنماو ڈاؽ رس اانپ اور نیت روزے رھک ای ھچ ونیکسمں وک اھکان الھک ای

 ذحب رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش لبق رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ

     946    حسیث 

ثَىٔي َط  ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  اَسانٔیِّ أ٧َ ُِْٟخَ ًَِبٔس اهَّللٔ ا ًََلأئ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ ٩ًَِ ٣َأٟک  َٗ َّطُ  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٔة  َٓ ِٟبَُر٦ٔ بٔاِلُٜو ٚٔ ا ِيْذ َُٔشو

َ َرأِسٔ  ََ ِس ا٣َِت َٗ ُُٔذ َتِحَت ِٗٔسٕر ْٔلَِػَحأِی َو ٥َ َوأ٧ََا أَِن ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  أََخَذ بَٔحِبَضًٔي َجائَىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٤َِّل  َٗ ي َؤِٟحَئًي 

ا٢َ  َٗ َّی اهَّللُ ث٥َُّ  ِس ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َة ٣ََشاٛٔيَن َو ٥ِ ٔستَّ ٌٔ ِ ٕ أَِو أَك َز َوُػ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ ٌَ
ِٙ صََذا اٟظَّ ٔ َّطُ اِح٠ ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 َِٟيَص ٨ًِٔسٔي ٣َا أَِنُشُک بٔطٔ 

 وملس اور ںیم اہڈنی وھپکن راہ  اھ اےنپ اسویھتں یک اور بعک نب رجعہ ےس رواتی ےہ ہک آےئ ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ریمے رس اور ڈاڑیھ ےک ابؽ وجؤں ےس رھب  ےئ ےھت اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ریمی اشیپین  اھؾ رک رفامای اؿ ابولں وک ڈنموا 

 اجےتن ےھت ہک ریمے اپس رقابین ےک واےطس ھچک ڈاؽ اور نیت روزے رھک ای ھچ ونیکسمں وک اھکان الھک ، اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

 ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش لبق رحن ےک قلح رکے اس ےک دفہی اک ایبؿ

     947    حسیث 

ّزا ٌَ َٕ َط ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ ٧ََت وَرةٕ أَِو َیحِ  َٗ ٕة فٔی َرأِٔسطٔ َْٟٔضُ ٩ًَِ َطحَّ  ُٙ ٔ َّلَی َجَشَسُظ ب٨ُٔوَرةٕ أَِو َیِح٠ ٔٔطٔ أَِو ٩ِ٣ٔ إٔبِٔلطٔ أَِو اك ُٙ ٩ِ٣ٔ أَِن ٔ ٠

 ٔٔ ِٟ ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ َٔک  ١َ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ َٓ ٦ْ ٧َأسّيا أَِو َجاصَّٔل إٔ٪َّ ٩ِ٣َ  ٤ََِٟحأج٥ٔ َوصَُو ٣َُِحٔ ٍٔ ا اُظ ٤َِٟٔؤؿ َٔ ُط َٗ َٟ َٔک ٠َُِّطٔ َوََل ی٨ََِبغٔی  ِسیَُة فٔی ذَٟ

َِٓتَسي َِٟح٤َِزَة ا ِب١َ أَِ٪ یَزِمَٔی ا َٗ َٙ َرأَِسُط  َح٠َ َٓ ٤ََِٟحأج٥ٔ َو٩ِ٣َ َجض١َٔ  ٍَ ا َٙ ٣َِؤؿ ٔ  أَِ٪ َیِح٠



 

 

رضوت یک وہج ےس رس اہک امکل ےن سج صخش ےن اےنپ انک ےک ابؽ ااھکڑے ای لغب ےک ای دبؿ رپ ونرہ اگلای ای رس ںیم زمخ وہا اور 

ڈنمواای ای دگی ےک ابؽ ڈنمواےئ ےنھچپ اگلےن ےک واےطس ارحاؾ ںیم، ارگ وھبےل ےس ای انداین ےس ہی اکؾ رکے وت اؿ بس وصروتں ںیم 

 اس رپ دفہی ےہ اور رحمؾ وک درتس ںیہن ہک ےنھچپ اگلےن یک ہگج ومڈنے ۔ اہک امکل ےن وج صخش انداین ےس رکنکایں امرےن ےس ےلہپ رس

 ڈنما ےل وت دفہی دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش وکیئ رنک وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش وکیئ رنک وھبؽ اجےئ اس اک ایبؿ

     948    حسیث 

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٕ ٌٔئس ب٩ِٔ ُجَبيِر ا٢َ أَیُّوُب ََل أَِزرٔي  ٩ًَِ َس َٗ ِٚ َز٣ّا  ٔ ٠ُِيِضز َٓ ُط  َٛ ٜٔطٔ َطِيّئا أَِو َتَز ا٢َ ٩ِ٣َ ٧َٔسَي ٩ِ٣ٔ نُُش َٗ ًَبَّإض  اهَّللٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ َتَزَک أَِو ٧َٔسيَ  َٗ 

ؾ دے دیعس نب ریبج ےس رواتی ےہ ہک انب ابعس ےن اہک وج صخش اےنپ اکومں ںیم ےس وکیئ اکؾ وھبؽ اجےئ ای وھچڑ دے وت اکی د

 اویب ےن اہک ےھجم اید ںیہن دیعس ےن وھبؽ اجےئ اہک ای وھچڑ دے اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفہی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 دفہی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     949    حسیث 

ا٢َ  ٦ْ أَِو َٗ َٟطُ أَِ٪ َی٠َِبَشَضا َوصَُو ٣َُِحٔ ًَّٟٔي ََل ی٨ََِبغٔی  َيأب ا َزُظ أَِو ی٤ََصَّ  ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ أََراَز أَِ٪ َی٠َِبَص َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌَ َ َط ْصِّ َ٘ يُ

ا٢َ ََل َی٨َِبغٔی ْٔلََحسٕ  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ِٔٔسیَةٔ  ِٟ وَرةٕ َٟٔيَشاَرةٔ ٣ُِؤ٧َةٔ ا ٔ ََضُ َُيِر ًَلَی  كٔيّبا ٩ِ٣ٔ  وَرةٔ َو ُ ٤ََّا أُِرخَٔؽ ٓٔيطٔ ٠ْٟٔضَّ َٔک َوإ٧ٔ ١َ ذَٟ ٌَ ِٔ أَِ٪ َي

ِٔٔسیَةُ  ِٟ ١َ َذَٟٔک ا ٌَ َٓ  ٩ِ٣َ 



 

 

اہک امکل ےن وج صخش اچےہ اےسی ڑپکے اننہپ وج ارحاؾ ںیم درتس ںیہن ںیہ ای ابؽ مک رکان اچےہ ای وخوبش اگلان اچےہ ریغب رضورت ےک 

  ےہ ہکلب رتصخ رضورت ےک وتق ےہ وج وکیئ ااسی رکے دفہی دے ۔دفہی وک آاسؿ ھجمس رک وت ہی اجزئ ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 دفہی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     950    حسیث 

َّٟٔذي یَِحَض١ُ أَِو َی٨َِس  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ا٢َ ُٟٔيِضسٔ َٗ َٗ َس٦َ ب٠َََسُظ  ِ٘ َّي َي َََٓل َيُؼو٣َُضا َحً َِٟحخِّ أَِو َی٤َِزُق ٓٔيَضا  ي ٔػَيا٦َ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ فٔی ا

َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ ّة  ٌَ ٠َِيُؼ٥ِ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ فٔی أَص٠ِٔطٔ َوَسِب َٓ  إِٔ٪ َوَجَس َصِسّیا َوإَٔلَّ 

 وھبؽ اجےئ ای امیبری یک وہج ےس ہن رھک ےکس اہیں کت ہک اےنپ رہش الچ اجےئ وت اس وک ارگ اہک امکل ےن وج صخش جح ںیم نیت روزے رانھک

 دہی یک دقرت وہ وت دہی دے ورہن نیت روزے اےنپ  رھ ںیم رھک رک رھپ است روزے رےھک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿجح 

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     951    حسیث 

٥َ ٨٠َّٟٔا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ َُّط  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔض ب٤ٔٔىّي َوا٨َّٟاُض َيِشأَُٟو٧َطُ ٩ًَِ 

َحائَطُ  َّی اهَّللُ  َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ أ٧َََِحَ  َٗ ُت  ِ٘ َح٠َ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أَِط َٟ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َد َرُج١ْ  ٥َ ا٧ََِحِ َوََل ََحَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ِب١َ أَِ٪ أَِرم َٗ ُت  ٨َََحِ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أَِط َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ َّی اهَّللُ ث٥َُّ َجائَطُ آََّخُ  ٤َا ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ َد  ا٢َ اِر٦ٔ َوََل ََحَ َٗ َی 

َد  ١ِ َوََل ََحَ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َ إَٔلَّ  ٦َ َوََل أَُّخِّ ُٗسِّ ٩ًَِ َطِيٕئ   ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 اولد

 

ة
چ 
ح
اع ںیم اور ولگ ہلئسم وپےتھچ ےھت علا اہلل نب رمعو نب اعص ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رہھٹے ینم ںیم 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وس اکی صخش آای اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم ےن رس ڈنما ایل لبق رحن ےک آپ یلص اہلل 

 وملس ںیم ےن انداین ےس رحن ہیلع وملس ےن رفامای اب ذحب رک ےل ھچک رحج ںیہن ےہ رھپ دورسا صخش آای وہ وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

ایک لبق ریم ےک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریم رک ےل ھچک رحج ںیہن ےہ علااہلل نب رمع ےن اہک رھپ بج وساؽ وہا آپ یلص اہلل 

 ہیلع وملس ےس یسک زیچ ےک دقمؾ ای ومرخ رکےن اک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رک ےل اور ھچک رحج ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     952    حسیث 

 ١َ َٔ َٗ ٥َ ََاَ٪ إَٔذا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ٕٖ ًَلَی ١َُِّ ََشَ ِّرُ  َٜب ُ ٕ ی ٕ أَِو َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزة ٩ِ٣ٔ َُزِو

َِٟح٤ِ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َُٟط ا ُط  َٟ یَک  َط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ َٟ ٔ و٢ُ ََل إ ُ٘ سٔیْز آیٔبُوَ٪ اِْلَِرٔق ثَََلَث َتِٜبٔيَرإت ث٥َُّ َي َٗ ًَلَی ١َُِّ َطِيٕئ  ُس َوصَُو 

ِبَسُظ َوَصز٦ََ اِْلَِحزَاَب َوِحَسظُ َتائٔبُوَ٪  ًَ ًَِسُظ َوَنَْصَ  َٚ اهَّللُ َو  ًَابُٔسوَ٪ َسأجُسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪ َػَس

رفامای ال علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج ولےتٹ اہجد ای جح ای رمعہ ےس وت ریبکت ےتہک رہ ڑچاھؤ رپ نیت ابر 

اال اہلل ودحہ ال رشکی ہل ہل اکلمل وہل ادمحل ووہ یلع لک یئش دقری۔ مہ ولےنٹ واےل ںیہ وتہب رکےن واےل ںیہ اہلل یک رطػ وپےنج اہل 

واےل ںیہ دجسہ رکےن واےل ںیہ اہلل اےنپ رپورداگر یک رطػ اچس ایک اہلل ےن ودعہ اانپ اور دمد یک اےنپ دنبے یک اور اگھبدای وفوجں وک 

 اےلیک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     953    حسیث 

َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّإض  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  یِٕب ٣َِولَی  تَٔضا ٩ًَِ َُکَ َّٔ ٕ َوؤَی فٔی ٣َٔح ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔا٣َِزأَة

َِٟت أَ  ا َ٘ َٓ َضا  ٌَ ِبَعِی َػٔيٓيٕ ََاَ٪ ٣َ ـَ أََخَذِت َٔ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َضا َصَذا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ٘ٔي١َ  ا٢َ َٓ َٗ َٟٔضَذا َحخٌّ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

َٟٔک أَِجزْ  ٥ِ َو ٌَ  َن

رواتی ےہ وج ومیل ںیہ علااہلل نب ابعس ےک، ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اک زگر وہا اکی وعرت رپ اور وہ اےنپ احمہف رکبی ےس 

وملس  ںیم یھت وت اہک ایگ اس ےس ہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیہ اس ےن اےنپ ڑلےک اک ابزو ڑکپ رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 جح ےہ رفامای اہں اور ھجت وک افر ےہ ۔ ڑلےک اک یھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     954    حسیث 

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ یز زُ َوََل ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ ََکٔ َِ ِيَلاُ٪ یَِو٣ّا صَُو ٓٔيطٔ أَِػ ا٢َ ٣َا ُرئَٔی اٟظَّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ   َػل

َة َو٣َا َذاَک إَٔلَّ ٤َٟٔا َرأَي ٩ِ٣ٔ َت٨َز٢ُّٔ اٟزَِّح٤َٔة َو  َٓ ٩ًَِ اٟذُّ أَِزََحُ َوََل أَِحَقُ َوََل أََُِيُى ٨ِ٣ُٔط فٔی یَِو٦ٔ َُعَ ٌَٔوا٦ٔ إَٔلَّ ٣َا َتَحاُوزٔ اهَّللٔ  ِٟ ٧ُؤب ا

 َ٤ِٟ َُ ا َ ِس َرأَي ٔجبِرٔی١َ یَز َٗ َُّط  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ َٜةَ أُرَٔي یَِو٦َ بَِسٕر ٗٔي١َ َو٣َا َرأَي یَِو٦َ بَِسٕر یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٔ  ََلئ

ات اطیشؿ یسک روز ذ لی اور سوحنس ہحلط نب دیبع اہلل نب رکسی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیہن داھکی اج

اور انبضغک زایدہ رعےف ےک روز ےس اس وہج ےس ہک داتھکی ےہ اس دؿ دخا یک رتمح ارتیت وہیئ اور ڑبے ڑبے انگہ اعمػ وہےت 

ہک داھکی اس ےن وہےئ رگم دبر ےک روز یھب اطیشؿ اک یہی احؽ  اھ ولوگں ےن اہک اس دؿ ایک  اھ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

 ربجلی وک رفوتشں یک وا ابدنےھ وہےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     955    حسیث 

ٕ أَ٪َّ  یز ١ُ ٣َا  ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ ََکٔ ـَ ِٓ َة َوأَ َٓ ًَاُئ یَِو٦ٔ َُعَ ًَأئ زُ ١ُ اٟسُّ ـَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َٟطُ  یَک  ََٟط إَٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ ٔ ِبلٔی ََل إ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ   ٠ُُِٗت أ٧ََا َوا٨َّٟبٔيُّ

اہلل ہیلع وملس ےن رفامای  رتہ داعؤں ںیم رعےف یک داع ےہ اور  رتہ اس ںیم وج اہک  دیبع اہلل نب رکسی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 ںیم ےن اور ریمے ےس ےلہپ ربمغیپوں ےن ال اہل اال اہلل ودحہ ال رشکی ہل ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     956    حسیث 

ًَلَی َرأِسٔ  ِتٔح َو َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ََّٜة  ٥َ َزَخ١َ ٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط َجائَطُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ََفُ  ِِ ٔ٤ِٟ طٔ ا



 

 

َٟطُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ابِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ َرُج١ْ  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ْٙ بٔأَِسَتارٔ اِل ِّ٠ ٌَ ٩ُ َخَل١ٕ ٣َُت

 ُ٥٠ًَِ ٣ّا َواهَّللُ أَ ٥َ َیِو٣َئٕٔذ ٣َُِحٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥ِ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ  ٣َأٟک َو

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس دالخ وہےئ ےکم ںیم سج اسؽ ہکم  حت وہا آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک  اسن نب امکل ےس رواتی ےہ

 رس رپ وخد  اھ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وخد ااترا وت اکی صخش آای اور وبال ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس انب لطخ ےبعک ےک

ہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس وک امر ڈاول۔ اامؾ امکل ےن اہک ہک اس دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رپدے ڑکپے وہےئ کٹل راہ ےہ آپ یلص ا

 وملس رحمؾ ںیہن ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     957    حسیث 

٤َِٟسٔ  َسیِٕس َجائَُط َخبَْر ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ َّي إَٔذا ََاَ٪ َٔ َب١َ ٩ِ٣ٔ ٣َََّٜة َحً ِٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ يِر َِ ََّٜة َٔ ََٓسَخ١َ ٣َ  ٍَ َج ی٨َٔة ََفَ

 ٕ ا٦  إَِٔحَ

اسفد یک ربخ یچنہپ سپ آپ ہکم ںیم ریغب ارحاؾ ےک انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع آےئ ےکم ےس بج دقدی ںیم ےچنہپ وت دمےنی ےک 

 ولٹ آےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     958    حسیث 

 َٝ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ب٤ِٔٔث١ٔ َذٟ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ 

 انب اہشب ےس ایسی یہ رواتی ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     959    حسیث 



 

 

ًََس  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٔس ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ اِْلَِنَؼارٔيِّ  ا٢َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ََّٜة  ٣َ ٔٙ ی َحٕة بَْٔطٔ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوأ٧ََا ٧َاز٢ْٔ َتِحَت َْسِ ٔلَیَّ  ٢َ إ

 ٔ َٟىٔي إ ٠ُِت ََل ٣َا أ٧َِزَ ُ٘ َٓ َُيِرُ َذَٟٔک  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ٠ُِت أََرِزُت ه٠ََّٔضا  ُ٘ َٓ َحٔة  ِ ٔ اْٟسَّ ََٟک َتِحَت َصٔذظ ِبُس اهَّلل٣َٔا أ٧َِزَ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َلَّ َذَٟٔک 

ٔ ٧َحِ  َذ بَٔئسظ َٔ ٨َِت بَيَِن اِْلَِخَظَبئِن ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي َوَن ُٛ ٥َ إَٔذا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل إٔ٪َّ ص٨َُاَک َوازّٔیا َٗ َٓ  ٔٚ ٤َِِْٟشٔ َو ا

وَ٪ ٧َبًٔيا ٌُ ُر بٔطٔ َطَحَزْة ُْسَّ َتِحَتَضا َسِب َ َٟطُ اْٟسِّ ا٢ُ  َ٘  ُي

ااصنری ےس رواتی ےہ ہک ریمے اپس علااہلل نب رمع آےئ اور ںیم ےکم یک راےتس ںیم اکی درتخ ےک ےلت رہھٹا وہا  اھ ، وت  رمعاؿ

اوہنں ےن وپاھچ ویکں رہھٹا وت اس درتخ ےک ےلت ، ںیم ےن اہک اسہی ےک واےطس اوہنں ےن اہک ای اور یسک اکؾ ےک واےطس ںیم ےن اہک 

 رہھٹا وہں، علااہلل نب رمع ےن اہک  رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج وت ینم ںیم دو اہپڑوں ںیہن، ںیم فرػ اسہی ےک واےطس

ےک چیب ںیم ےچنہپ اور ااشرہ ایک اہھت ےس وپرب یک رطػ واہں اکی ہگج ےہ سج وک رُسر ےتہک ںیہ واہں اکی درتخ ےہ اس ےک ےلت ہرت 

 ت  یل سپ وہ اس ببس ےس وخش وہےئ ۔ویبنں یک انؽ اکیٹ آ ی ای ہرت ویبنں وک وبن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     960    حسیث 

أب ٣َزَّ بٔا٣ِزَ  َِٟدلَّ ََٜة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ََٟضا یَا أ٣َََة اهَّللٔ ََل تُِؤذٔي ا٨َّٟاَض ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِٔی ٠َ٣ُِي ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَِئت  ُٖ بٔا أَةٕ ٣َِحُذو٣َٕة َوؤَی َتُلو

ِس  َٗ ِس ٧ََضأک  َٗ َّٟٔذي ََاَ٪  َضا إٔ٪َّ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ ٤َزَّ بَٔضا َرُج١ْ  َٓ َح٠ََشِت  َٓ ِو َج٠َِشٔت فٔی بَِيتٔٔک  َِٟت ٣َا َٟ ا َ٘ َٓ ظٔی  اَِّخُ َٓ ٣َاَت 

ّتاُٛ  ًِٔؼَيُط ٣َيِّ طُ َحًيا َوأَ ٌَ  ٨ُِت ْٔلُكٔي

انب ایب ہیکلم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اکی ذجایم وعرت ےک اپس ےس زگرے وج اخہن ہبعک اک وطاػ رک ریہ یھت، وت 

 ریہ اہیں کت ہک اکی )رمع ےن( اہک اے دخا یک ولڈنی ولوگں وک فیلکت تم دے، اکش وت اےنپ  رھ ںیم یتھٹیب ، وہ اےنپ  رھ ںیم یھٹیب

صخش اس ےس الم اور وبال ہک سج صخش ےن ھجت وک عنم ایک  اھ وہ رم ایگ، اب لکن؛ وعرت وبیل ںیم ایسی ںیہن ہک زدنیگ ںیم وت ںیم اس 

 صخش یک ااطتع رکوں اور رمےن ےک دعب اس یک انرفامین رکوں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ



 

 

     961    حسیث 

٠ِ٤َُِٟتز٦َُ  َِٟبأب ا ٩ٔ َوا ِٛ و٢ُ ٣َا بَيَِن اٟزُّ ُ٘ ًَبَّإض ََاَ٪ َي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

  نب ابعس ےتہک ےھت ہک "مزتلؾ " رجح اوسد اور ہبعک ےک دروازہ ےک درایمؿ ںیم ےہ ۔اامؾ امکل وک ہی رواتی یچنہپ ہک علااہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     962    حسیث 

ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي َٟطُ أَیِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ ٔ َوأَ٪َّ أَبَا َذٓرٕ َسأ ًَلَی أَِٔی َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذة طُ یَِذَُکُ أَ٪َّ َرُجَّل ٣َزَّ  ٌَ َّطُ َس٤ٔ ا٢َ ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ أ٧َ َ٘ َٓ ٩َ تُزٔیُس 

جِ  ََْٓخَ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َٗ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ِٕ ا ٔ أَِت٨ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ َُيِرُُظ  ًََک  ا٢َ َص١ِ ٧َزَ َ٘ َٓ َِٟحخَّ  َِٜثُت ٣َا أََرِزُت ا ٤َ َٓ ََّٜة  ٔس٣ُِت ٣َ َٗ َّي  ُت َحً

ِئذ  إَٔذا أ٧ََا بٔاٟظَّ َٓ ٠َِيطٔ ا٨َّٟاَض  ًَ َُِلُت  ا ـَ َٓ ًَلَی َرُج١ٕ  ٔٔيَن  ٔؼ َ٘ َّٟٔذي َوَجِسُت بٔاٟزَّبََذةٔ  َطاَئ اهَّللُ ث٥َُّ إَٔذا أ٧ََا بٔا٨َّٟأض ٨ِ٣ُ ا

 َ٘ َٓ ىٔي  َٓ ا َرآنٔی َُعَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ىٔي أَبَا َذٓرٕ  ٌِ ثُِتَک َي َّٟٔذي َحسَّ  ا٢َ صَُو ا

دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش اوبذر ےک اپس ےس زگرے رذبہ ںیم )اکی اقمؾ اک انؾ ےہ(، اوبذر ےن وپاھچ اہکں 

، اس صخش ےن اہک اک دصق ےہ؟ اس ےن اہک جح اک، اوبذر ےن وپاھچ اور یسک تین ےس وت ںیہن الکن ؟ وبال ںیہن، اوبذر ےن اہک سپ رشوع رک اکؾ

 ںیم الکن اہیں کت ہک ہکم ںیم آای اور واہں رہھٹا راہ رھپ داھکی ںیم ےن ولوگں وک ہک ریھگے وہےئ ںیہ اکی صخش وک ، وت ںیم ولوگں وک ریچ

ان اور اہک وت ویہ ےہ ےک ادنر ایگ، ایک داتھکی وہں ہک ویہ صخش وج رذبہ ںیم ھجم وک الم  اھ وموجد ےہ ینعی اوبذر اوہنں ےن ھجم وک دھکی رک اچہپ

 سج ےس ںیم ےن دحثی ایبؿ یک یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 جح یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     963    حسیث 

َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي  ٍُ َذَٟٔک أََحْس َوأ٧ََِْکَ َذَٟٔک  َحسَّ ا٢َ أََو َيِؼ٨َ َ٘ َٓ َِٟحخِّ   ٩ًَِ اَِلِستِٔث٨َأئ فٔی ا

 اامؾ امکل ےن انب اہشب ےس وپاھچ ہک جح ںیم رشط اگلان درتس ےہ؟ وبےل ایک وکیئ ااسی رکات ےہ؟ اور اس ےس ااکنر ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعرت وک ریغب رحمؾ ےک جح رکےن اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

 وعرت وک ریغب رحمؾ ےک جح رکےن اک ایبؿ

     964    حسیث 

ََٟضا ذُو ٣ََِحَ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ََّضا إِٔ٪  مُّ إ٧ٔ َٗ ٥ِ َتُحخَّ  َٟ ًَّٟٔي  وَرةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ا ُ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اْٟصَّ َٗ ٍِ ٥ِ٠َ َيِشَتٔل َٓ ََٟضا  َضا أَِو ََاَ٪  ٌَ ُد ٣َ ٦ٕ یَِْخُ

ٔة ا٨َِّٟشائٔ  ًَ ِد فٔی َج٤َا َِٟحخِّ َٟٔتِْخُ ٠َِيَضا فٔی ا ًَ َة اهَّللٔ  ـَ ي ََّضا ََل َتتِرُُک ََفٔ َضا أ٧َ ٌَ َد ٣َ  أَِ٪ یَِْخُ

ؿ اک وکیئ رحمؾ ہن وہ ای وہ نکیل اسھت ہن اج ےکس وت اامؾ امکل ےن اہک ہک نج وعروتں ےک اخودن ںیہن ںیہ اور اوہنں ےن جح ںیہن ایک، ارگ ا

 رفض جح وک رتک ہن رکے ہکلب وعروتں ےک اسھت جح وک اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش عتمت رکے اس ےک روزوں اک ایبؿ

 اتکب اجحل :   ابب

  رکے اس ےک روزوں اک ایبؿوج صخش عتمت

     965    حسیث 

َِٟحخِّ ٩ِ٤َٟٔ  ٔلَی ا ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٍَ بٔا َيا٦ُ ٩ِ٤َٟٔ َت٤َتَّ و٢ُ اٟؼِّ ُ٘ ََّضا ََا٧َِت َت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٥ِ َیحِٔس َصِسّیا ٣َا بَيَِن أَِ٪ یُض١َّٔ ٩ًَِ  َٟ

 ٥َِٟ إِٔ٪  َٓ َة  َٓ ٔلَی یَِو٦ٔ َُعَ َِٟحخِّ إ  َيُؼ٥ِ َػا٦َ أَیَّا٦َ ٣ٔىّي بٔا

اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رواتی ےہ ؛ وہ یتہک ںیھت روزہ اس صخش ےک اورپ ےہ وج عتمت رکے ینعی رمعہ رک ےک جح 

 رکے اور دہی ہن اپےئ جح ےک ارحاؾ ےس ےل رک رعہف کت روزے رےھک ارگ اؿ دونں ںیم ہن رےھک وت ینم ےک دونں ںیم رےھک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اجحل :   ابب

 وج صخش عتمت رکے اس ےک روزوں اک ایبؿ

     966    حسیث 

ًَائَٔظَة َرضٔيَ  ِو٢ٔ  َٗ و٢ُ فٔی َذَٟٔک ٣ِٔث١َ  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٨ًََِضا ٩ًَِ  الَی  ٌَ  اهَّللُ َت



 

 

 علا اہلل نب رمع یھب اس دقمےم ںیم لثم وقؽ اعہشئ ےک ےتہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم : ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

 ایبؿ ںیماتکب ااہجلد ےک  :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     967    حسیث 

 َٛ ٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َّٟٔذي ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائ٥ٔٔ ا ائ٥ٔٔ اٟسَّ َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ا ٤ََث١ٔ اٟؼَّ

 ٕ تُرُ ٩ِ٣ٔ َػََلة ِٔ ٍَ  ََل َي َّي یَزِٔج  َوََل ٔػَيا٦ٕ َحً

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش اہلل یک راہ ںیم اہجد رکے اس یک اثمؽ ایسی 

 د ےسےہ ےسیج وکیئ دؿ رھب روزہ رےھک اور رات رھب ابعدت رکے، ہن ےکھت امنز ےس اور ہن روزے ےس اہیں کت ہک ولےٹ اہج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     968    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِٟحَٔضازُ فٔی ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُجطُ ٩ِ٣ٔ بَِيتٔطٔ إَٔلَّ ا ١َ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َجاَصَس فٔی َسبٔي٠ٔطٔ ََل یُِْخٔ َّٔ َٜ ا٢َ َت

 َ ٍَ ٣َا ٧ َد ٨ِ٣ُٔط ٣َ َّٟٔذي ََّخَ ٨َٜٔطٔ ا ٔلَی ٣َِش ُظ إ َِٟح٨ََّة أَِو یَزُزَّ ُٙ ٤َٔ٠ََاتٔطٔ أَِ٪ یُِسخ٠َٔطُ ا ٨َُٔي٤َ َسبٔي٠ٔطٔ َوَتِؼٔسی ٕ أَِو   ةٕ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اہلل اضنم ےہ اس صخش اک وج اہجد رکے اس یک راہ 

ںیم، اور ہن ےلک  رھ ےس رگم اہجد یک تین ےس، اہلل ےک الکؾ وک اچس اجؿ رک؛ اس ابت اک ہک دالخ رکے اگ اہلل اس وک تنج ںیم ای ریھپ 

 اس وک اس ےک  رھ ںیم اہجں ےس الکن ےہ وثاب اور تمینغ ےک اسھت ۔الےئ اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     969    حسیث 

َ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  أ َٓ ًَلَی َرُج١ٕ ؤِزْر  َِٟدِي١ُ َٟٔزُج١ٕ أَِجْز َؤَٟزُج١ٕ ٔستِْر َو ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟ َّٟٔذي ؤَی  ا ا َّ٣

 ٔ ٤َا أََػابَِت ف َٓ ََٟضا فٔی ٣َزِٕد أَِو َرِوَؿٕة  أَكَا٢َ  َٓ ُج١ْ َربََلَضا فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َُٟط أَِجْز ََفَ ٤َِٟزِٔد أَِو اٟزَِّوَؿٔة ََاَ٪  ی كَٔي٠َٔضا َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا

ئِن ََا٧َِت آثَاُرَصا َوأَِرَواثَُضا َحَش  َٓ ا أَِو ََشَ ّٓ َٓاِست٨ََِّت ََشَ َٔک  ِت كَٔي٠ََضا ذَٟ ٌَ ُٗٔل ََّضا  ِو أ٧َ َٟ ٕ َحَش٨َاْت َو ََّضا ٣َزَِّت ب٨ََٔضز َِٟو أ٧َ َُٟط َو ٨َإت 

 ٥َِٟ بَِت ٨ِ٣ُٔط َو َْشٔ ٥ِ یَ  َٓ َٟ ا َو ّٔ ُّٔ ٌَ ٨ِّّيا َوَت َِ َُٟط أَِجْز َوَرُج١ْ َربََلَضا َت نَٔی  َٓ َٟطُ َحَش٨َإت  َّٙ اهَّللٔ فٔی یُزِٔز أَِ٪ َيِشقَٔی بٔطٔ ََاَ٪ َذَٟٔک  ٨َِص َح

ا َورٔیَاّئ َو٧َٔواّئ ْٔلَصِ  ِْخّ َٓ َٓنَٔی َٟٔذَٟٔک ٔستِْر َوَرُج١ْ َربََلَضا  ابَٔضا َوََل فٔی ُهُضورَٔصا  َٗ ًَلَی َذَٟٔک ؤِزْر َوُسئ١َٔ رٔ نَٔی  َٓ  ٔ ١ٔ اِْلِٔسََل٦

ٔ اِْل  ًَلَیَّ ٓٔيَضا َطِيْئ إَٔلَّ صَٔذظ ٥َِٟ ی٨ُِز٢َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ١ِ٤َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩ِ٤َ َي َٓ اذَّةُ  َٔ ِٟ ُة ا ٌَ َِٟحا٣ٔ یَُة ا

ةٕ َخيِّرا یَزَ  ا٢َ َذرَّ َ٘ ا یََزظُ ٣ِٔث ةٕ ََشً ا٢َ َذرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ِٔث ٌِ  ُظ َو٩ِ٣َ َي

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وھگڑے اکی صخش ےک واےطس افر ںیہ اور اکی 

د ےک واےطس رھپ یبمل صخش ےک واےطس درتس ںیہ اور اکی صخش ےک واےطس انگہ ںیہ؛ افر اس ےک واےطس ںیہ وج ابدنےھ اؿ وک اہج

رکدے اس یک ریس ، اؿ یک یسک ومعض ای رچااگہ ںیم وت سج دقر دور کت اس ریس ےک ببس ےس رچے اس یک واےطس ایکینں یھکل 

ےلک اور  اجںیئ یگ ، ارگ وہ ریس وتڑا رک اکی اواچنؿ ای اچینؿ ڑچںیھ اؿ ےک رہ دقؾ اور دیل رپ ایکینں یھکل اجںیئ یگ اور ارگ وہ یسک رہن رپ اج

اپین اپےئ اور امکل اک ارادہ اپین الپےن اک ہن  اھ بت یھب اس ےک واےطس ایکینں یھکل اجںیئ۔ اور درتس اس ےک واےطس ںیہ وج اجترت ےک 

 واےطس ابدنےھ اور ایکن زوکة ادا رکے۔ اور انگہ اس ےک واےطس ںیہ وج رخف اور رای اور املسمونں یک دینمش ےک ےئل ابدنےھ۔ اور رضحت

 وساؽ وہا دگوھں ےک ابب ںیم، آپ ےن رفامای ہک اس دقمےم ںیم ریمے اورپ ھچک ںیہن ارتا رگم ہی آتی وج ایلیک امتؾ ویکینں وک ےس

 اشلم ےہ "نمف لمعی اقثمؽ ذرة ریخا ریہ ونم لمعی اقثمؽ ذرة رشا ریہ"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     970    حسیث 

ٔ ا ٥ِ بَٔديِر ُٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل أُِخبٔرُ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ  ٩ًَِ ٌٔ ٨َأ٪ ٨َّٟأض ٨ِ٣َزَّٔل َرُج١ْ آخْٔذ َٔ



 

 

َتز٢ْٔ فٔی ٨َُُِي٤َ  ٌِ َسُظ َرُج١ْ ٣ُ ٌِ ََ ٔ ا٨َّٟأض ٨ِ٣َزَّٔل  ٥ِ بَٔديِر ُٛ ٔسطٔ یَُحاصُٔس فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ أَََل أُِخبٔرُ َاَة ََفَ ََلَة َویُِؤتٔی اٟزََّ تٔطٔ يُ٘ٔي٥ُ اٟؼَّ

ُک بٔطٔ َطِيّئا بُُس اهَّلَل ََل ُيِْشٔ ٌِ  َوَي

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای، ایک ںیم ہن اتبؤں مت وک وہ صخش وج بس ےس ڑبھ رک درہج راتھک اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل

ےہ؛ وہ صخش ےہ وج اےنپ وھگڑے یک اگلؾ ڑکپے وہےئ اہجد رکات ےہ دخا یک راہ ںیم، ایک ہن اتبؤں ںیم مت وک اس ےک دعب وج بس ےس 

ویں اک ہلغ ےل رک امنز ڑپاتھ ےہ اور اہلل وک وپ ات ےہ، اس ےک اسھت یسک وک ڑبھ رک درہج راتھک ےہ وہ صخش ےہ وج اکی وگےش ںیم رکب

 رشکی ںیہن رکات۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     971    حسیث 

 َّ ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ا٣ٔٔت  َِٟؤٟئس ب٩ِٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَلَی ٩ًَِ ًَُباَزةُ ب٩ُِ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

ظٔ َوأَِ٪ ََل ٨َُ٧ازٔ  ٤َِِْٟکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا ِْسٔ َوا ٌُ ِٟ ُِٟيِْسٔ َوا ًَٔة فٔی ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ٨َّا ََل اٟشَّ ُٛ ِّٙ َحِيُث٤َا  َِٟح و٦َ بٔا ُ٘ و٢َ أَِو َن ُ٘ ََ اِْل٣ََِز أَص٠َُِط َوأَِ٪ َن

َِٟو٣ََة ََلئ٥ٕٔ  ُٖ فٔی اهَّللٔ   ٧ََدا

ابعدہ نب اصتم ےس رواتی ےہ ہک مہ ےن تعیب یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ےننس اور ااطتع رکےن رپ آاسین اور یتخس ںیم 

ر تعیب یک مہ ےن اس ابت رپ ہک وج املسمں وکحتم ےک القئ وہاگ اس ےس ہن اڑگھںی ےگ اور اس ارم رپ ہک مہ وخیش اور مغ ںیم، او

 چس ںیہک ےگ ای چس رپ ےمج رںیہ ےگ اہجں وہں ےگ، اہلل ےک اکؾ ںیم یسک ےک ربا ےنہک ےس ہن ڈرںی ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد یک رطػ رتبغ دالےن اک ایبؿ

     972    حسیث 

ا ًّ َُٟط ُج٤ُو أب یَِذَُکُ  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َِٟحزَّأح إ َتَب أَبُو ًُبَِيَسَة ب٩ُِ ا َٛ ا٢َ  َٗ ُٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟزُّو٦ٔ َو٣َا یََتَدوَّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

ٕ یَ  ة ِبٕس ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣ُز٢َٔ ٔطسَّ ٌَ َّطُ ٣َِض٤َا ی٨َِز٢ِٔ َٔ إ٧ٔ َٓ ُس  ٌِ ََ ا  أب أ٣ََّ َِٟدلَّ َِٟيطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٔ ََٜتَب إ َٓ ٩َِٟ َّطُ  ّجا َوإ٧ٔ َسُظ ََفَ ٌِ ََ ١ِ اهَّللُ  ٌَ ِح

 ٔ و٢ُ فٔی َٛٔتاب ُ٘ الَی َي ٌَ ی٩ِٔ َوأَ٪َّ اهَّلَل َت
٠َٔب ًُِْسْ ُيِْسَ ِِ ٥َُِّٜ٠ َي ٌَ َٟ وا اهَّلَل  ُ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اِػبٔرُوا َوَػابٔزُوا َوَرابُٔلوا َواتَّ طٔ یَا أَیَُّضا ا



 

 

٠ُٔحوَ٪  ِٔ  ُت

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اوب دیبعہ نب فراح ےن رضحت رمع وک روؾ ےک رکشلوں اک اور اےنپ وخػ اک احؽ اھکل ؛ رضحت رمع ےن 

ولعمؾ وہ ہک دنبہ ومنم رپ بج وکیئ یتخس ارتیت ےہ وت اس ےک دعب اہلل اپک وخیش داتی ےہ؛ اور اکی  وجاب اھکل ہک دعب دمح وتعن ےک

 یتخس دو آاسوینں رپ اغبل ںیہن وہ  یتک؛ اور ےب کش اہلل اعتیل ےن اینپ اتکب ںیم رفامای ؛ "اے اامیؿ واول ربص رکو وتبیصمں رپ اور ربص

 د رپ اور ڈرو اہلل ےس اشدی ہک مت اجنت اپؤ" ۔رکو افکر ےک اقمم ہ ںیم اور اقمئ روہ اہج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک کلم ںیم الکؾ اہلل ےل اجےن یک اممتعن ےہ ۔

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تعن ےہ ۔دنمش ےک کلم ںیم الکؾ اہلل ےل اجےن یک امم

     973    حسیث 

ُِٟقِ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ يَُشاََفَ بٔا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ا٢َ ٣َأٟک ٩ًَِ  َٗ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ٔلَی أَِرٔق ا آٔ٪ إ

ُسوُّ  ٌَ ِٟ َُٟط ا َة أَِ٪ ی٨ََا َٓ َٔک ٣ََدا ٤ََّا ذَٟ  َوإ٧ٔ

نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک رقآؿ رشفی وک دنمش ےک کلم ںیم ےل اجےن ےس؛ اہک علا اہلل 

 امکل ےن عنم اس واےطس ایک "اتہک ااسی ہن وہ ہک دنمش رقآؿ رشفی وک ےل رک اس یک وتنیہ رکے"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک اممتعن ڑلایئ ںیم

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک اممتعن ڑلایئ ںیم

     974    حسیث 

 َ٠ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٕب أ٧َ ٌِ َٛ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِت١ٔ ٩ًَِ  َٗ  ٩ًَِ  ٔٙ ِي َ٘ ُِٟح َت٠ُوا اب٩َِ أَِٔی ا َٗ َّٟٔذی٩َ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

َياحٔ  ٙٔ بٔاٟؼِّ ِي َ٘ ُِٟح و٢ُ بَزََّحِت ب٨َٔا ا٣َِزأَةُ اب٩ِٔ أَِٔی ا ُ٘ َٓکَاَ٪ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َي ا٢َ  َٗ َِٟسأ٪  ٔ ِٟو ٠َِيَضا ث٥َُّ ا٨َِّٟشأئ َوا ًَ  َٕ ِي ٍُ اٟشَّ َٓ أَِر َٓ  



 

 

َِٟوََل َذَٟٔک اِستََرِح٨َا ٨ِ٣َٔضاأَذَُِکُ ٧َِنَی َرُسو ُّٕ َو ُٛ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ٢ٔ اهَّللٔ َػل

و ں ےن لتق ایک انب ایب قیقح وک 

 

 ی
ح ہ
علاارلنمح نب بعک ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک  اھ اؿ ولوگں وک 

 اہک ہک اکی صخش اؿ ںیم ےس اتہک  اھ ہک انب ایب قیقح یک وعرت ےن  خی رک امہرا وعروتں اور وچبں ےک لتق رکےن ےس ; انب بعک ےن

ہن وہات وت مہ  احؽ وھکؽ دای  اھ; وت ںیم ولتار اس رپ ااھٹات  اھ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک اممتعن وک اید رک ےک رک اجات  اھ، ارگ ااسی

 اےس یھب لتق رکدےتی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک اممتعن ڑلایئ ںیم

     975    حسیث 

٥َ َرأَي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ  ٩ًَِ ٧َآ َٔک َو٧ََنی  أ٧ََِْکَ ذَٟ َٓ ّة  َٟ ُتو ِ٘ ازٔیطٔ ا٣َِزأَّة ٣َ َِ ٔف ٣َ ٌِ ََ فٔی 

بَِيا٪ٔ  ِت١ٔ ا٨َِّٟشأئ َواٟؼِّ َٗ 

 انعف ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ضعب ڑلاںویں ںیم اکی وعرت وک لتق ےئک وہےئ اپای وت اندنسپ ایک اےکس لتق وک ،

 ر وچبں ےک لتق ےس ۔اور عنم ایک وعروتں او

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک اممتعن ڑلایئ ںیم

     976    حسیث 

ی سِّ ٌٔيٕس أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ٍٕ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َياَ٪ َوََاَ٪ أ٣َٔيَر ُربِ ِٔ ٍَ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَِٔی ُس َد ی٤َِٔشي ٣َ َْخَ َٓ ا٦ٔ  ٔلَی اٟظَّ َث ُجيُوّطا إ ٌَ ََ  َٙ

 َ ا٢َ أ َ٘ َٓ ا أَِ٪ أ٧َِز٢َٔ  َب َوإ٣َّٔ َٛ ا أَِ٪ َتزِ ا٢َ ْٔلَِٔی بَِْکٕ إ٣َّٔ َٗ ٤ًَُوا أَ٪َّ َیزٔیَس  زَ َٓ  َٔ ٔ ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اِْلَِربَا ٨َاز٢ٕٔ َو٣َا أ٧ََا بَٔزإٛٔب بُو بَِْکٕ ٣َا أ٧ََِت ب

َُّض٥ِ َحبَُّشوا أَ  ٤ًَُوا أ٧َ ِو٣ّا َز َٗ ََّک َسَتحُٔس  َُٟط إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ث٥َُّ  ِّی أَِحَتٔشُب ُخَلاَي َصٔذظ ٔن ٤ًَُوا إ ََٓذِرص٥ُِ َو٣َا َز َُٔشُض٥ِ ِهَّلِل  ِن

ِو٣ّ  َٗ ُط َوَسَتحُٔس  َٟ َُٔشُض٥ِ  َُّض٥ِ َحبَُّشوا أَِن ِّی أ٧َ ٔن ٕٔ َوإ ِي ٨ًَُِط بٔاٟشَّ َحُؼوا  َٓ ِب ٣َا  اَِضٔ َٓ  ٔ ز ٌَ
٩ًَِ أَِوَسأن ُرُُئٔسض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َحُؼوا  َٓ ا 

٩َّ َطَحّزا ٣ُِث٤ّٔزا َوََل تُ  ٌَ َل ِ٘ بٔيّرا َصز٣ّٔا َوََل َت َٛ ُت٩٠ََّ ا٣َِزأَّة َوََل َػبًٔيا َوََل  ِ٘ ِْشٕ ََل َت ٌَ ًَا٣ّٔزا َوََل ٣ُؤػيَک َٔ ب٩ََّ  ٪َّ َطاّة  َْخِّ ٔقَ ٌِ َت

١ُِ٠ َوََل َتِحبُِن  ِِ ٨َُّط َوََل َت َٗ زِّ َِ ٩َّ ٧َِحَّل َوََل ُت َٗ ٌٔيّرا إَٔلَّ ٤َٟٔأ٠َََِٕة َوََل َتَِحٔ ََ  َوََل 



 

 

 عد  ےس رواتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اشؾ وک رکشل اجیھب وت سیدی نب ایب ایفسؿ ےک اسھت دیپؽ ےلچ اور وہ احمک ےھت 
سب
ییحی نب 

 اھیئ رکشل ےک؛ وت سیدی ےن اوبرکب ےس اہک آپ وسار وہ اجںیئ ںیہن وت ںیم ارتات وہں، اوبرکب دصقی ےن اہک ہن مت ارتو اور ہن ںیم اکی وچ

 وسار وہں اگ ، ںیم اؿ دقومں وک دخا یک راہ ںیم وثاب اتھجمس وہں رھپ اہک سیدی ےس ہک مت اپؤ ےگ ھچک ولگ اےسی وج ےتھجمس ںیہ ہک مہ ےن

ں وک روک راھک ےہ اہلل ےک واےطس وس وھچڑ دے اؿ وک اےنپ اکؾ ںیم اور ھچک ولگ اےسی اپؤ ےگ وج چیب ںیم ےس رس ڈنماےت ںیہ اینپ اجون

اور ںیم ھجت وک دس ابوتں یک وتیص رکات وہں وعرت وک تم امر اور ہن وچبں وک ہن ڈبےھ وھپسن وک اور ہن  وت امر اؿ ےک رس رپ ولتار ےس

وک اور ہن ااجڑان یسک یتسب وک اور ہن وکںیچن اکانٹ یسک رکبی اور اوٹن یک رگم اھکےن ےک واےطس اور تم الجان وجھکر ےک اکانٹ لھپ دار درتخ 

 درتخ وک اور تم ڈابان اس وک اور تمینغ ےک امؽ ںیم وچری ہن رکان اور انرمدی ہن رکان ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچبؿ اور وعروتں وک امرےن یک اممتعن ڑلایئ ںیم

     977    حسیث 

٨َا أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ أٟطٔ أ٧َ ًَا١ٕ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُّ ٔلَی  َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َِ َُّط ب٠ََ ٥َ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

ََفَ بٔاهَّللٔ ََل  َٛ ات٠ُٔوَ٪ ٩ِ٣َ  َ٘ َُٟض٥ِ اُِزُوا بٔاِس٥ٔ اهَّللٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ُت و٢ُ  ُ٘ یَّّة َي َث َْسٔ ٌَ ََ ٠ُوا َوََل ََاَ٪ إَٔذا  ٔسُروا َوََل ت٤َُثِّ ِِ ٠ُّوا َوََل َت ُِ  َت

١ُِٗ َذَٟٔک ٟٔحُ  ُت٠ُوا َؤٟيّسا َو ِ٘ ٠َِيَک َت ًَ ََل٦ُ  ایَاَک إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ َواٟشَّ  ُيؤطَک َوَْسَ

اامؾ امکل ےن رواتی لقن یک ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اےنپ اعولمں ںیم ےس اکی اعلم وک اھکل ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

د رکو اہلل اک انؾ ےل رک، اہلل یک راہ ںیم مت ڑلےت وہ اؿ وملس یک ہی رواتی یچنہپ ےہ؛ ہک بج وفج رواہن رکےت ےھت وت ےتہک ےھت اؿ ےس اہج

و ں ےن رفک ایک اہلل ےک اسھت، ہن وچری رکو ہن ارقار وتڑو ہن انک اکؿ اکوٹ ہن امرو وچبں اور وعروتں وک اور ہہک دے ہی ارم

 

 ی
ح ہ
 ولوگں ےس 

 اینپ وفوجں اور رکشلوں ےس، ارگ دخا ےن اچاہ وت مت رپ السیتم وھیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وک اامؿ دے وت وپرا رکے ارقا وک

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یسک وک اامؿ دے وت وپرا رکے ارقا وک

     978    حسیث 



 

 

ِٟدَ  َٓةٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ىٔي أَ٪َّ رَٔجاَّل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َیِل٠ُبُوَ٪ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِلُٜو َِ َّطُ ب٠ََ َثطُ إ٧ٔ ٌَ ََ ًَا١ٔ٣ٔ َجِيٕع ََاَ٪  ٔلَی  َتَب إ َٛ أب  لَّ

َت٠َطُ  َٗ ُط  َٛ َٓإَٔذا أَِزَر  ِٕ و٢ُ ََل َتَد ُ٘ ِض َي ا٢َ َرُج١ْ ٣َِْطَ َٗ  ٍَ َِٟحَب١ٔ َوا٣ِت٨ََ َّي إَٔذا أَِس٨ََس فٔی ا ٠َِخ َحً ٌٔ ِٟ سٔ ا ِٔ َّٟٔذي َن ِّی َوا ٔن ٔ ََل  َوإ ي بَٔئسظ

طُ  َ٘ بُِت ٨ًُُ َٔک إَٔلَّ ََضَ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ٥ُ٠ًَِ ٣َکَاَ٪ َواحٕٔس   أَ

اکی وکہف ےک رےنہ واےل ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رکشل ےک اکی ارسف وک اھکل؛ ہک ےھجم ہی ربخ یچنہپ ےہ ہک ضعب 

اور ڑلایئ ےس ابز آات ےہ، وت اکی صخش اس ےس اتہک ےہ تم ڈر، ولگ مت ںیم ےس اکرف یمجع وک البےت ںیہ بج وہ اہپڑ رپ ڑچھ اجات ےہ 

رھپ اقوب اپرک اس وک امر ڈاالات ےہ؛ مسق اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ںیم یسک وک ااسی رکےت اجؿ ولں اگ وت اس یک 

 رگدؿ امروں اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش دخا یک راہ ںیم ھچک دے اس اک ایبؿ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش دخا یک راہ ںیم ھچک دے اس اک ایبؿ

     979    حسیث 

و٢ُ َٟٔؼا ُ٘ ًَِلي َطِيّئا فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َي َّطُ ََاَ٪ إَٔذا أَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ َظأ٧ََِک بٔطٔ ٩ًَِ  َٓ ي  ُِٟقَ َت َوازَٔي ا ِِ  حٔبٔطٔ إَٔذا ب٠ََ

 علا اہلل نب رمع ریض اہلل امہنع بج اہجد ےک واےطس وکیئ زیچ دےتی وت رفامےت "بج چنہپ اجےئ وت وادی رقی ںیم وت وہ زیچ ریتی ےہ" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش دخا یک راہ ںیم ھچک دے اس اک ایبؿ

     980    حسیث 

يَ  َٓ زِؤ  َِ ِٟ ِيَئ فٔی ا ًِٔلَي اٟزَُّج١ُ اٟظَّ ُ و٢ُ إَٔذا أ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٌٔيٕس أَ٪َّ َس زَاتٔطٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ِِ ُّ بٔطٔ َرأَِض ٣َ َٟطُ ِب٠ُ ُضَو  َٓ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم ےتہک ےھت؛ بج یسک صخش وک اہجد ےک واےطس وکیئ زیچ دی اجےئ اور وہ دار اہجد ںیم چنہپ 

 اجےئ وت وہ زیچ اس یک وہآ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی تمینغ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     981    حسیث 

ِبُس اهَّللٔ  ًَ یَّّة ٓٔيَضا  َث َْسٔ ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ثٔيَرّة  ب٩ُِ ٤ًََُز َٗٔب١َ ٧َحِ ٩ًَِ  َٛ ٤ُٔ٨وا إٔبَّٔل  َِ َٓ ٕس 

ٌٔيّرا ََ ٌٔيّرا  ََ ٠ُوا  ِّٔ ٌٔيّرا َونُ ََ ًََْشَ  ٌٔيّرا أَِو أََحَس  ََ ًََْشَ  کَاَ٪ ُسِض٤َا٧ُُض٥ِ اثِىَِي  َٓ 

وت علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی رکشل دجن یک رطػ رواہن ایک سج ںیم علااہلل نب رمع ےھت، 

 تمینغ ںیم تہب ےس اوٹن احلص ےئک اور رہ اکی اک ہصح ابرہ اوٹن ای ایگرہ اوٹن ےھت، اور اکی اوٹن زایدہ دای ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 احدثیتمینغ ےک ایبؿ ںیم فلتخم ا

     982    حسیث 

َتَش٤ُوا ٨ََُ  ِٗ ٔ إَٔذا ا زِو َِ ِٟ و٢ُ ََاَ٪ ا٨َّٟاُض فٔی ا ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ٌٔيرَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِٟب ٔسُٟوَ٪ ا ٌِ ائ٤َُٔض٥ِ َي

 ٕ ِْشٔ ٔطَياظ ٌَ َٔ 

؛ ےتہک ےھت بج اہجد ںیم ولگ وتمینغں وک ابےتٹن ےھت وت اکی اوٹن ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن دیعس نب بیسم ےس انس 

 وک دس رکبویں ےک ربارب ےتھجمس ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج اک امؽ اپوچناں ہصح ںیہن دای اجےئ اگ اس اک ایبؿ

  ایبؿ ںیماتکب ااہجلد ےک :   ابب

 سج اک امؽ اپوچناں ہصح ںیہن دای اجےئ اگ اس اک ایبؿ

     983    حسیث 

َُّض٥ِ تُحَّاْر َوأَ  ٤ًَُوا أ٧َ زَ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َِٟبَِحٔ بٔأَِرٔق ا ًَلَی َساح١ٔٔ ا ُسوِّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ ُؤجَس ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُٖ ٔ ز ٌِ َٔٔوُض٥ِ َوََل َي َٟ َِٟبَِحَ  ٪َّ ا



 

 

٤ُِِٟش٤ُٔ٠و ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن أََري أَ٪َّ ا ٔ إٔذِٔ٪ ا يِر َِ ٨َزَُٟوا َٔ َٓ ًَٔلُظوا  ِت أَِو  َ َْٜسَّ َٙ َذَٟٔک إَٔلَّ أَ٪َّ ٣ََزاَٛٔبُض٥ِ َت ٔ یَزَي َ٪ َتِؼٔسی  َذَٟٔک ِْٟٔل٣َٔا٦

 ٓٔيض٥ِٔ َرأِیَطُ َوََل أََري ٩ِ٤َٟٔ أََخَذص٥ُِ ٓٔيض٥ِٔ ُخ٤ُّشا

ونں یک زنیم ںیم ںیلم اور وہ ہی ںیہک ہک مہ وسادرگ ےھت، درای ےن مہ وک اہیں د کنی دای رگم اہک امکل ےن وج افکر دنب ےک انکرہ رپ املسم

ایگ ای ایپس ےک ببس ےس ارت ڑپے ریغب ااجزت املسمونں  املسمونں وک اس ارم یک دصتقی ہن وہ، اہتبل ہی امگؿ وہ ہک اہجز اؿ اک وٹٹ

 وگں ےن رگاتفر ایک اؿ وک سمخ ںیہن ےلم اگ ۔ےک، وت اامؾ وک اؿ ےک ابرے ںیم اایتخر ےہ اور نج ول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ ےک امؽ ےس لبق ےک می ےک سج زیچ اک اھکان درتس ےہ ۔

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکان درتس ےہ ۔ تمینغ ےک امؽ ےس لبق ےک می ےک سج زیچ اک

     984    حسیث 

ا٣ٔض٥ِٔ ٣َا َوَجُسوا ٣ٔ  ٌَ َ ُسوِّ ٩ِ٣ٔ ك ٌَ ِٟ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ إَٔذا َزَخ٠ُوا أَِرَق ا ا٢َ ٣َأٟک ََل أََري بَأِّسا أَِ٪ َیأ١ََُِ ا ِب١َ أَِ٪ َٗ َٗ َٔک ٠َُِّطٔ  ٩ِ ذَٟ

أس٥ُ  َ٘ ٤َِٟ ٍَ ا َ٘  َت

 اور واہں اھکےن یک زیچںی اپںیئ وت ےک می ےس ےلہپ اھکان درتس ےہ ۔اہک امکل ےن بج املسمؿ افکر ےک کلم ںیم دالخ وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ےس لبق ےک می ےک سج زیچ اک اھکان درتس ےہ ۔

     985    حسیث 

 ٔ ا٦ ٌَ َٟةٔ اٟلَّ ٔ ٥َ٨َ ب٨ِ٤َٔز َِ ِٟ َِٟبَقَ َوا ا٢َ ٣َأٟک َوأ٧ََا أََري اِْلٔب١َٔ َوا َٗ 

 اہک امکل ےن، اوٹن لیب رکبایں یھب اھکےن یک زیچںی ںیہ، ےک می ےس لبق اؿ اک اھکان درتس ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ ںیم ےس لبق ےک می ےک وج زیچ دی اجےئ اس اک ایبؿ



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ےس لبق ےک می ےک وج زیچ دی اجےئ اس اک ایبؿ

     986    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌَ ٔ ًَِبّسا ٟ طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  وَ٪ ث٥َُّ ٤َٔ٨َُُض٤َا  َحسَّ ُٛ ٤ُِِْٟشٔ أََػابَُض٤َا ا َٓ ًَاَر  َٟطُ  ّسا  َٙ َوأَ٪َّ ََفَ أَبَ

أس٥ُ  َ٘ ٤َِٟ ِب١َ أَِ٪ ُتٔؼيَبُض٤َا ا َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َوَذَٟٔک  ًَلَی  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ََفُزَّا   ا

ا اھبگ ایگ  اھ وت اکرفوں ےن اؿ دوونں وک ڑکپ ایل ؛ رھپ تمینغ ںیم اامؾ امکل وک رواتی یچنہپ؛ ہک علااہلل نب رمع اک اکی الغؾ اور اکی وھگڑ

 اپای اؿ دوونں وک املسمونں ےن سپ واسپ رک دای اؿ دوونں وک ، علااہلل نب رمع وک ےک می ےس لبق ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک لفن ںیم دےین اک ایبؿایھتہروں 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایھتہروں وک لفن ںیم دےین اک ایبؿ

     987    حسیث 

ًَا٦َ ح٨َُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  َتاَزَة ب٩ِٔ رٔبِعٓٔیٕ أ٧َ َٗ ِي٨َ ٩ًَِ أَِٔی  َ٘ َِٟت ا ا َّ٤٠َ َٓ ا ََا٧َِت ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن يِٕن 

َّي  ُط َحً َٟ َٓاِسَتَسِرُت  ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ًَََل َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ِس  َٗ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ أَیُِت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََفَ َٗ ْة  َٟ أََتِيُتُط ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ َجِو

ىٔي َؿ  َّ٤ ـَ َٓ ًَلَیَّ  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ًَاتٔ٘ٔطٔ  ًَلَی َحِب١ٔ   ٕٔ ِي بُِتُط بٔاٟشَّ َْضَ أَِرَس٠َىٔي َٓ َٓ ٤َِِٟوُت  ُط ا َٛ ٤َِِٟؤت ث٥َُّ أَِزَر ّة َوَجِسُت ٨ِ٣َٔضا رٔیَح ا َّ٤

 َ٘ َٓ وا  ٌُ ا٢َ أ٣َِزُ اهَّللٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َرَج َ٘ َٓ ٠ُِت ٣َا بَا٢ُ ا٨َّٟأض  ُ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٠َ٘ٔيُت ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ ا٢َ  ٠ًََِيطٔ َٗ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َيِظَضُس لٔی ث٥َُّ َج٠َِشُت َوَس٠َّ  ٤ُِت ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُط َس٠َبُطُ  َٓ ٨َْة  ٠ًََِيطٔ بَيِّ َٟطُ  تٔيَّل  َٗ َت١َ  َٗ ُط ٥َ ٩ِ٣َ  َٟ تٔيَّل  َٗ َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ث٥َُّ 

٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َيِظَضُس لٔی ث٥َُّ َج٠َِش  ٤ُِت ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ َس٠َبُُط  َٓ ٨َْة  َّی ٠ًََِيطٔ بَيِّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ أَٟثَة  ا٢َ َذَٟٔک اٟثَّ َٗ ُت ث٥َُّ 

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ َة  ِٟ٘ٔؼَّ ٠َِيطٔ ا ًَ َتَؼِؼُت  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ََٟک یَا أَبَا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ َٚ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َوَس٠َُب  اهَّللُ  َػَس

تٔي١ٔ  َ٘ ِٟ ٔلَی أََسٕس ٩ِ٣ٔ أُِس َذَٟٔک ا ٤ُٔس إ ٌِ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ََل َصاَئ اهَّللٔ إّٔذا ََل َي َ٘ َٓ ٨ًَِطُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  أَِرٔؿطٔ  َٓ ٩ًَِ ٨ًِٔسٔي  ات١ُٔ  َ٘ سٔ اهَّللٔ يُ

 َٚ ٥َ َػَس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔليَک َس٠ََبُط  ٌِ ُي َٓ ََ  اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ِر ُت اٟسِّ ٌِ ٔ ب َٓ ًَِلا٧ٔيطٔ  َ أ َٓ ًِٔلطٔ إٔیَّاُظ  َ أ َٓ



 

 

 ٔ ٠َُِّتُط فٔی اِْلِٔسََل٦ ٢ُ ٣َا٢ٕ َتأَث َّطُ َْلَوَّ إ٧ٔ َٓ ا فٔی بَىٔي َس٤َٔ٠َة  ّٓ اِطتََریُِت بٔطٔ ٣َِْخَ َٓ 

ڑلے مہ اکرفوں ےس وت ایب اتقدہ نب ریعب ےس رواتی ےہ ہک ےلک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت گنج نینح ںیم، بج 

املسمونں ںیم ڑگڑب یچم ںیم ےن اکی اکرف وک داھکی ہک اس ےن اکی املسمؿ وک ولغمب ایک وہا ےہ، وت ںیم ےن ےھچیپ ےس آؿ رک اکی 

وھچڑ دای، ولتار اس یک رگدؿ رپ امری، وہ ریمے رطػ دوڑا اور ےھجم آؿ رک ااسی رکدای وگای ومت وک زمہ اھکچای، رھپ وہ وخد رمایگ اور ےھجم 

رھپ ںیم رضحت رمع ےس الم ؛ اور ںیم ےن اہک آج ولوگں وک ایک وہا؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک اہلل اک ااسی یہ مکح وہا، رھپ املسمؿ واسپ 

وہ" ولےٹ اور رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن "وج یسک صخش وک امرے وت اس اک اسامؿ ایس وک ےلم اگ ہکبج اس رپ وہ وگاہ راتھک 

 اوباتقدہ ےتہک ںیہ؛ بج ںیم ےن ہی انس وت اھٹ ڑھکا وہا رھپ ںیم ےن ہی ایخؽ ایک ہک وکؿ وگایہ دے اگ ریمی؟ وت ںیم ھٹیب ایگ۔ رھپ آپ یلص

ںیم ےن ہی اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش یسک وک امرے اگ ، اس اک اسامؿ ایس یک ےلم اگ رشبہکیط وہ وگاہ راتھک وہ وت ںیم اھٹ ڑھکا وہا رھپ 

ہلل ایخؽ ایک ہک وکؿ وگایہ دے اگ ریمی؟ رھپ اھٹیب راہ۔ رھپ رسیتی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای؛ ںیم اھٹ ڑھکا وہا، وت روسؽ ا

روسؽ اہلل یلص اےنت ںیم اکی صخش وبال چس اہک ای  یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک وہا ھجت وک اے اوب اتقدہ؟ ںیم ےن اسرا ہصق ہہک انسای؛

 اہلل ہیلع وملس، اور اسامؿ اس اکرف اک ریمے اپس ےہ وت وہ اسامؿ ےھجم اعمػ رکا دےئجی اؿ ےس رضحت اوبرکب ےن اہک مسق دخا یک ااسی یھبک

 وملس ہن وہاگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یھبک ااسی دصق ہن رکںی ےگ ہک اکی ریش دخا ےک ریشوں ںیم ےس اہلل وروسؽ یلص اہلل ہیلع

یک رطػ ےس ڑلے اور اسامؿ ےھجت لم اجےئ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اوبرکب چس ےتہک ںیہ وہ اسامؿ اوب اتقدہ وک دے دے اس 

 ےن ےھجم ددیای ںیم زرہ چیب رک اکی ابغ رخدیا؛ ینب ک ہم ےک ہلحم ںیم، اور ہی الہپ امؽ ےہ وج احلص ایک ںیم ےن االسؾ ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایھتہروں وک لفن ںیم دےین اک ایبؿ

     988    حسیث 

ًَبَّا ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ُت َرُجَّل َيِشأ٢َُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُض ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا ََِٟفَ ًَبَّإض ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِْلَِن ٕض 

 َٗ ا ث٥َُّ  ـّ َٔک أَِي ًَبَّإض ذَٟ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َٟتٔطٔ  َ ًَاَز اٟزَُّج١ُ ٤َِٟٔشأ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ١ٔ َٔ ٠َُب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ١ٔ َواٟشَّ َٔ ًَّٟٔي ا٨َّٟ ا٢ُ ا َٔ ا٢َ اٟزَُّج١ُ اِْلَِن

ا٢َ اهَّللُ فٔی َٛٔتابٔطٔ ٣َا ؤیَ  ًَبَّإض أََتِسُروَ٪ ٣َا ٣ََث١ُ َصَذ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َجطُ ث٥َُّ  َّي ََاَز أَِ٪ یَُِحٔ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َيِشأَُُٟط َحً َٓ أس٥ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا ا َٗ

أب  َِٟدلَّ بَُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّٟٔذي ََضَ ّٕ ا  ٣ََث١ُ َػبٔي

اہلل نب ابعس ےس لفن ےک ینعم وپاتھچ  اھ" ، انب اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک؛ "انس ںیم ےن اکی صخش وک ، علا



 

 

ابعس ےن اہک ہک" وھگڑا اور ایھتہر لفن ںیم دالخ ںیہ۔ رھپ اس صخش ےن یہی وپاھچ، رھپ انب ابعس ےن یہی وجاب دای۔ رھپ اس صخش 

ہک وہ ربارب وپےھچ ایگ، اہیں کت ہک ےن اہک ںیم وہ ا ساؽ وپاتھچ وہں نج اک ذرک، اہلل اعتیل ےن اینپ اتکب ںیم ایک ےہ۔ اقمس ےتہک ںیہ 

 یک یس ےہ سج وک رضحت رمع نب اطخب 

 

غ

 ی 
صب

گنت وہےن ےگل علااہلل نب ابعس، اور اہک اوہنں ےن مت اجےتن وہ اس صخش یک اثمؽ؛ 

 ےن امرا  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم ےس دےیئ اجےن اک ایبؿ لفن سمخ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لفن سمخ ںیم ےس دےیئ اجےن اک ایبؿ

     989    حسیث 

ُِٟد٤ُٔص  ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َلِوَ٪ ا٨َّٟ ٌِ ا٢َ ََاَ٪ ا٨َّٟاُض يُ َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس

 ۔دیعس نب بیسم ےن اہک ولگ لفن وک سمخ ںیم ےس دای رکےت ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑے ےک ےصح اک ایبؿ اہجد ںیم

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑے ےک ےصح اک ایبؿ اہجد ںیم

     990    حسیث 

ىٔي أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ُج١ٔ َسِض٥ْ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔض َسِض٤َأ٪ َوٟرٔلَّ و٢ُ ٠ََِٟٔفَ ُ٘ ٔ ََاَ٪ َي زٔیز ٌَ ِٟ  ًَِبسٔ ا

 امکل ےن رواتی ایک ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اہک "وھگڑے ےک دو ےصح ںیہ اور رمد اک اکی ہصح ےہ" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑے ےک ےصح اک ایبؿ اہجد ںیم

     991    حسیث 



 

 

ٍُ َذَٟٔک  ٥َِٟ أََز٢ِ أَِس٤َ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن "ںیم ہشیمہ ااسی یہ اتنس وہا آای" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

     992    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َػَسَر ٩ِ٣ٔ ح٨َُيِٕن َوصَُو یُزٔیُس  َّی اهَّللُ  ِيٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ زَّا٧ََة َس ٩ًَِ  ٌٔ ٔ ِٟح َّي ا َُٟط ا٨َّٟاُض َحً َ أ

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ َهِضزٔظ ًَِتُط  َ َّي ٧َز َِٜت بٔزَٔزائٔطٔ َحً َتَظبَّ َٓ  ٕ ُتُط ٩ِ٣ٔ َطَحَزة َٗ ًَلَیَّ َز٧َِت بٔطٔ ٧َا ٥َ ُرزُّوا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

اَئ اهَّللُ َٓ ٔش٥َ بَِي٥ُِٜ٨َ ٣َا أَ ِٗ ٤ّا رَٔزائٔی أََتَدآُوَ٪ أَِ٪ ََل أَ ٌَ ٔ تَٔضا٣ََة َن ٠ًََِي٥ُِٜ ٣ِٔث١َ َس٤ُز َٓاَئ اهَّللُ  ِو أَ َٟ ٔسي بَٔئسظٔ  ِٔ َّٟٔذي َن ٠َِي٥ُِٜ َوا ًَ  

َّی ا ا ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ابّا  ذَّ َٛ َش٤ُِتُط بَِي٥ُِٜ٨َ ث٥َُّ ََل َتحُٔسونٔی بَدٔيَّل َوََل َجَبا٧ّا َوََل  َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٟ ا٢َ هَّللُ  َ٘ َٓ ا٦َ فٔی ا٨َّٟأض  َٗ  ٥َ

ا٢َ ث٥َُّ تَ  َٗ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ  ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َیِو٦َ ا ًَاْر َو٧َاْر َوَط٨َاْر  ٠ُو٢َ  ُِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٤ِِٟٔدَيَم  ِٟدَٔياَن َوا ٕ أَزُّوا ا ٌٔير ََ ٨َاَو٢َ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق َوبََزّة ٩ِ٣ٔ 

ٔ ٣َا  ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ ٠َِي٥ُِٜ أَِو َطِيّئا ث٥َُّ  ًَ ُِٟد٤ُُص ٣َزِزُوْز  ُِٟد٤ُُص َوا ٔ إَٔلَّ ا ٠َِي٥ُِٜ َوََل ٣ِٔث١ُ َصٔذظ ًَ اَئ اهَّللُ  َٓ ا أَ  لٔی ٤٣َّٔ

رمعو نب بیعش ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج نینح ےس ولےٹ اور ارادہ رےتھک ےھت رعجاہن اک؛ امےنگن ےگل ولگ 

 آاکپ اوٹن اکوٹنں ےک درتخ یک رطػ الچ ایگ، اور اکآ ے آپ یک اچدر ںیم اک  رک اچدر آپ یک آپ ےس )امؽ تمینغ(، ایس اانث ںیم

 تشپ ابمرک ےس ارت آ ی، بت آپ ےن رفامای؛ "ہک ریمی اچدر ھجم وک دے دو ایک مت ایخؽ رکےت وہ ہک ںیم ہن ابوٹنں اگ وہ زیچ مت وک وج اہلل

ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ اہلل مت وک ےنتج اہتہم ےک درتخ ںیہ اےنت اوٹن دے وت ںیم ےن مت وک دی" "مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق 

ور اہک ابٹن دوں اگ مت وک؛ رھپ ہن اپؤ ےگ ھجم وک لیخب ہن وبدا ہن وھجاٹ، رھپ بج ارتے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ڑھک وہےئ ولوگں ںیم، ا

ہکن تمینغ ےک امؽ ںیم ےس رچاان رشؾ ےہ دنی ںیم اور آگ ےہ اور بیع ےہ ہک؛ ارگ یسک ےن اتاگ اور وسیئ ےل یل وہ وہ یھب الؤ ویک

ایقتم ےک روز، رھپ زنیم ےس اوٹن ای رکبی ےک ابولں اک اکی اھچگ ااھٹای، اور رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ 

 رگم اپوچناں ہصح اور اپوچناں ہصح یھب اہمترے یہ واےطس ےہ ۔ےہ ، وج امؽ اہلل اپک ےن مت وک دای؛ اس ںیم ےس ریما اانت یھب ںیہن ےہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

     993    حسیث 

ِٟحُ  زَ ٩ًَِ َزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس ا َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  وُظ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّض٥ِ َذََکُ َِّی َرُج١ْ َیِو٦َ ح٨َُيِٕن َوإ٧ٔ ا٢َ تُُوف َٗ ٥ًََ َزیِْس أَ٪َّ َضىٔيَّ 

َّرَِت ُوُجوُظ ا٨َّٟأض  ي َِ َت َٓ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ا٢َ َػ٠ُّوا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥َ َزیِْس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ زَ َٓ َٟٔذَٟٔک 

َوَجِس٧َا ََّخَ  َٓ ُط  ًَ َتِح٨َا ٣ََتا َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِس ١ََُّ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ زٔ یَُضوَز ٣َا اهَّللُ  َزإت ٩ِ٣ٔ ََّخَ

 ُتَشاؤی٩َ زِٔرَص٤َئِن 

 اکی صخش رم ایگ نینح یک ڑلایئ ںیم وت ایبؿ ایک ایگ ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس؛ آپ یلص اہلل ہیلع وملس زدی نب اخدل ینہج ےن اہک

ےن رفامای امنز ڑپھ ول اےنپ اسیھت رپ، ولوگں ےک رہچے زرد وہ  ےئ، بت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک اس صخش ےن امؽ تمینغ 

  مہ ےن اس صخش اک اابسب وھکال وت دنچ  ےکن وہیدویں ےک اپےئ وج دو درمہ ےک امؽ ےک ربارب ےھت ۔ںیم وچری یک یھت، زدی ےن اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

     994    حسیث 

َّی اهَّللُ ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ٨َٜٔانٔیِّ أ٧َ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ب٩ِٔ أَِٔی بُزَِزَة اِل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ َبائ٠ٔٔض٥ِٔ یَِسًُو  ٩ًَِ  َٗ ٥َ أَتَی ا٨َّٟاَض فٔی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ َوإٔ٪َّ  َٗ َبائ١ٔٔ  َ٘ ِٟ بٔي٠َّة ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّطُ َتَزَک  ُض٥ِ َوأ٧َ أََتاص٥ُِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٟ َٓ َٕ ٠ُُُوَّل  ِ َس َجز ِ٘ ٔ ًَٔة َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ً بٔي٠ََة َوَجُسوا فٔی بَزَِز َ٘ ِٟ ا

٤َِٟئِّت  ًَلَی ا ِّرُ  َٜب ُ ٤َا ی َٛ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ََّر  َٜب َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

فی الےئ ولوگں یک امجوتعں رپ وت داع یک بس امجوتعں ےک علا اہلل نب ریغمہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رشت

واےطس رگم اکی امجتع ےک واےطس داع ہن یک ویکہکن اس امجتع ںیم اکی صخش  اھ سج ےک نوھچےن ےک ےچین ےس اکی اھٹنک وچری اک الکن 

 ےتہک ںیہ ۔ اھ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اس امجتع رپ آےئ وت آپ ےن ریبکت یہک ےسیج انجزے رپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ



 

 

     995    حسیث 

 ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ َياَب ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة  ا إَٔلَّ اِْل٣ََِوا٢َ اٟثِّ ّٗ ٥ِ٨َ َذَصّبا َوََل َورٔ ِِ ٥ِ٠َ َن َٓ ًَا٦َ َخِيبََر   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 َ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُُل٣ّا أَِسَوَز يُ ًَ َّی اهَّللُ  ًَُة ب٩ُِ َزیِٕس َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا َٓ أَصَِسي رٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٤ََِٟتا َط َر َوا َوجَّ َٓ  ٥ْ ًَ َٟطُ ٣ِٔس ُسو٢ُ اهَّللٔ ا٢ُ 

٥ْ یَُحمُّ َرحِ  ًَ ي بَِي٤َ٨َا ٣ِٔس ُِٟقَ ٨َّا بَٔوازٔي ا ُٛ َّي إَٔذا  ي َحً ُِٟقَ ٔلَی َوازٔي ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َػل َّی اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ َٓأََػابَطُ  ًَائْٔز  ٥َ إٔذِ َجائَطُ َسِض٥ْ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ لََکَّ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َُّة  َُٟط ا اُض َص٨ٔيّئا 

َٟتَ  أس٥ُ  َ٘ ٤َِٟ ٥ِ ُتٔؼِبَضا ا َٟ ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َ ِٟ ًَّٟٔي أََخَذ یَِو٦َ َخِيبََر ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٤َِة ا ٔ إٔ٪َّ اٟظَّ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ٤٠ََّ َوا َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ ٧َاّرا  ًَ  ١ٌُٔ ا ِظَت

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ئِن إ َٛ ا إک أَِو َٔشَ ٍَ ا٨َّٟاُض َذَٟٔک َجاَئ َرُج١ْ َْٔٔشَ ٠ًََِيطٔ َس٤ٔ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اََأ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ  اْک أَِو َٔشَ ٥َ َٔشَ  َوَس٠َّ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک, ریبخ ےک اسؽ وت تمینغ ںیم وسان اور اچدنی احلص ںیہن اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک ےلک مہ اسھت روس

ےلچ  ایک ہکلب ڑپکے اور اابسب ےلم اور رافہع نب زدی ےن اکی الغؾ اکال دہہی دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وک سج اک انؾ دممع  اھ, وت

وت بج ےچنہپ مہ وادی ارقلی ںیم وت دممع اےنت ںیم اکی ریت ےب اشنؿ ےک آاگل اور وہ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وادی ارقلی یک رطػ

رمایگ، ولوگں ےن اہک ابمرک وہ تنج یک اس ےک واےطس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ، رہزگ ااسی ںیہن مسق اس ذات یک سج 

ںیم تمینغ ےک امؽ ےس لبق ےک می ایل  اھ، آگ وہ رک اس رپ لج راہ ےہ۔ ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وہ وج لبمک اس ےن نینح یک ڑلایئ 

 بج ولوگں ےن ہی انس اکی صخش اکی ای دو ےمست ےل رک آای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہی ہمست ای دو ےمست آگ ےک ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمینغ ےک امؽ ںیم رچاےن اک ایبؿ

     996    حسیث 

 ًِ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ اٟزُّ ِٟقَٔی فٔی  ُ مُّ إَٔلَّ أ َٗ ِو٦ٕ  َٗ ٠ُو٢ُ فٔی  ُِ ِٟ ا٢َ ٣َا َهَضَز ا َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٗ ِو٦ٕ  َٗ َظا اٟز٧َِّا فٔی  َٓ ََُر ٓٔيض٥ِٔ ُب َوََل  َٛ مُّ إَٔلَّ 

 ِّٙ َِٟح ٔ ا يِر َِ ِو٦ْ َٔ َٗ  ٥ََٜ ُٚ َوََل َح ِز ٨ًَُِض٥ِ اٟزِّ  ٍَ ٔل ُٗ ٤ِٟٔيزَاَ٪ إَٔلَّ  ٤َِِٟٜٔيا٢َ َوا ِو٦ْ ا َٗ َؽ  َ٘ ٤َِِٟوُت َوََل َن ِو٦ْ ا َٗ ٦ُ َوََل َختََر  َظا ٓٔيض٥ِٔ اٟسَّ َٓ  إَٔلَّ 

ُس  ٌَ ِٟ ٠َِيض٥ِٔ ا ًَ ِضسٔ إَٔلَّ َس٠ََّم اهَّللُ  ٌَ ِٟ  وَّ بٔا

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک وج وقؾ تمینغ ےک امؽ ںیم وچری رکیت ےہ اؿ ےک دؽ وبدے وہ اجےت ںیہ، اور سج وقؾ ںیم زان 

زایدہ وہ اجات ےہ اؿ ںیم ومت یھب تہب زایدہ وہ اجیت ےہ، اور وج وقؾ انپ وتؽ ںیم یمک رکیت ےہ اؿ یک روزی دنب وہ اجیت ےہ، اور وج 



 

 

 رکیت ےہ اؿ ںیم وخؿ زایدہ وہ اجات ےہ، اور وج وقؾ دہع وتڑیت ےہ اؿ رپ دنمش اغبل وہ اجات ےہ ۔ وقؾ انقح  ہلصی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہشدت اک ایبؿ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     997    حسیث 

 ِّ ََٟوزِٔزُت أَن  ٔ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َت١ُ ث٥َُّ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َٗ ُ ی أ

 َ و٢ُ ث ُ٘ کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة َي َٓ َت١ُ  ِٗ ُ أ َٓ َت١ُ ث٥َُّ أُِحَيا  ِٗ ُ أ َٓ  ََلثّا أَِطَضُس بٔاهَّللٔ أُِحَيا 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مسق ےہ اس یک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ےن اچیہ ہی 

رہریہ ےتہک ےھت؛ ابت ہک اہلل یک راہ ںیم ڑلوں رھپ لتق ایک اجؤں رھپ الجای اجؤں رھپ لتق ایک اجؤں رھپ الجای اجؤں رھپ لتق ایک اجؤں۔ اوب

 اس ابت یک ںیم نیت ابر وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ااسی یہ رفامای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     998    حسیث 

ُت١ُ أَحَ ٩ًَِ  ِ٘ ٔلَى َرُج٠َئِن َي ُٝ اهَّللُ إ َح ـِ ا٢َ َي َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  ص٤َُا یَِسُخ١ُ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُسص٤َُا اِْلََّخَ لَٔکَ

 ٔ ات َ٘ ِٟ ًَلَى ا َت١ُ ث٥َُّ یَُتوُب اهَّللُ  ِ٘ ُي َٓ ات١ُٔ َصَذا فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َ٘ َِٟح٨ََّة ُي ُيِشَتِظَضُس ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ُي َٓ  ١ٔ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای؛ ےسنہ اگ اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ دو وصخشں رپ ہک اکی دورسے اک 

واےل رپ اہلل ےن ر م ایک اقلت وہاگ اور دوونں تنج ںیم اجںیئ ےگ اکی صخش ےن اہجد ایک اہلل یک راہ ںیم اور امرا ایگ دعب اس ےک امرےن 

 اور وہ املسمؿ وہا اور اہجد ایک اور دیہش وہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ



 

 

     999    حسیث 

ٔ ََل یُک٥ُ٠َِ أََحْس فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َواهَّللُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥ُ٠ًَِ ب٩ِ٤َٔ اهَّللٔ َػل َ أ

َِٟوُ٪ َز٦ٕ َواٟزِّیُح  ُب َز٣ّا ا٠َِّٟوُ٪  ٌَ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َوُجزِحُُط یَِث ٤ِِٟٔشٔک  یُک٥ُ٠َِ فٔی َسبٔي٠ٔطٔ إَٔلَّ َجاَئ یَِو٦َ ا  رٔیُح ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیہن زیمخ 

 وہاگ وکیئ صخش اہلل یک راہ ںیم اور اہلل وخب اجاتن ےہ اس وک وج زیمخ وہات ےہ اےکس راےتس ںیم ، وہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئاگ

 ہک اےکس زمخ ےس وخؿ اجری وہاگ سج اک رگن یھب وخؿ اسیج وہاگ اور وخوبش کشم یسی وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1000    حسیث 

ََٟک َسِحَسّة َواحَٔس ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَ  َّی  ِتلٔی بَٔئس َرُج١ٕ َػل َٗ  ١ِ ٌَ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ََل َتِح ُ٘ أب ََاَ٪ َي َِٟدلَّ ىٔي بَٔضا ِس٥َ٠َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ّة یَُحاجُّ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ   ٨ًَِٔسَک یَِو٦َ ا

 صخش وک ہن انبان سج ےن ےھجت اکی زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب رفامےت ےھت اے رپورداگر!ریما اقلت اےسی

 دجسہ یھب ایک وہ اتہک اس دجسہ یک وہج ےس ایقتم ےک دؿ ریتے اسےنم ھجم ےس اڑگھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1001    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َتاَزَة  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی  ًَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إِٔ٪ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ُ ٕ أَی َُيَِر ٣ُِسبٔز بَّٔل  ِ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٗت٠ُِٔت فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َػابّٔزا ٣ُِحَتٔشّبا ٣ُ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَىِّي َخَلایَاَي  ُ اهَّللُ  ََٜفِّ

َٟطُ  ٨ُوزَٔي  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو أ٣َََز بٔطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ا أَِزبََز اٟزَُّج١ُ ٧َاَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َّی ا َن َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ ٠ًََِيطٔ َٓ هَّللُ 

٥ِ إَٔلَّ ا ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اهَّللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ِو َٗ ٠ًََِيطٔ  ًَاَز  َ أ َٓ ٠َُِٗت   َٕ ِي َٛ  ٥َ ا٢َ لٔی ٔجبِرٔی١ُ َوَس٠َّ َٗ َذَٟٔک  َٛ ی٩َِ   ٟسَّ

س اور اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ارگ اوباتقدہ ااصنری ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپ



 

 

ںیم لتق ایک اجؤں اہلل یک راہ ںیم سج احؽ ںیم ہک ںیم ربص رکےن واال وہں صلخم وہں ہنم اسےنم رےنھک واال وہں ہن ھٹیپ ومڑےن واال 

 ولاٹ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وہں، ایک شخب دے اگ اہلل انگہ ریمے؟ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہں، بج وہ صخش واسپ

ں رگم رقض، وک البای ای البےن اک مکح دای اور رفامای ہک ایک اہک وت ےن؟ اس ےن اینپ ابت وک درہادای، رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک اہ

 ااسی یہ اہک ھجم ےس ربجالیئ ےن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1002    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ا٢َ ُٟٔظَضَسأئ أُحُسٕ ٩ًَِ أَِٔی ا٨َِّْٟضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِئس اهَّللٔ أ٧َ َٗ  ٥َ َصُؤََلٔئ أَِطَضُس  ٠َّ

٤َا أَِس٤ُ٠َوا َوَجاصَ  َٛ َِٟش٨َا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ بٔإِٔخَوا٧ٔض٥ِٔ أَِس٨َ٤ِ٠َا  ُٙ أَ ی سِّ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ ًَ َ٘ َٓ ٤َا َجاَصُسوا  َٛ ِس٧َا 

٩ِٜٔ ََل أَِزرٔي ٣َ  ٥َ بَلَی َوَل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َسَک اهَّللٔ َػل ٌِ ََ َٟکَائ٨ُٔوَ٪  ا٢َ أَئ٨َّٔا  َٗ َبکَی أَبُو بَِْکٕ ث٥َُّ بَکَی ث٥َُّ  َٓ ٔسي  ٌِ ََ  ا تُِحٔسثُوَ٪ 

اوب ارصنل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن گنج ادح ےک دیہشوں ےک ےئل رفامای ہی وہ ولگ ںیہ نج اک ںیم وگاہ 

اہلل ہیلع وملس ایک مہ اؿ ےک اھبیئ ںیہن ںیہ املسمؿ وہےئ مہ ےسیج وہ املسمؿ وہےئ اور وہں رضحت اوبرکب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص 

 اہجد ایک مہ ےن ےسیج اوہنں ےن اہجد ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اہں رگم ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک دعب ریمے ایک رکو ےگ وت اوبرکب

  اہلل ہیلع وملس ےک ۔روےن ےگل اور رفامای ہک مہ زدنہ رںیہ ےگ دعب آپ یلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1003    حسیث 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٌٔيٕس  ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ٍَ َرُج١ْ فٔی ا ٠ََّ اك َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  بِْر یُِحََفُ بٔا َٗ َس٥ََّ٠ َجأّٟشا َو

 ِّ ٔن ا٢َ اٟزَُّج١ُ إ َ٘ َٓ ٠َُِٗت  ٥َ بٔئَِص ٣َا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ٍُ ا َح ـِ ٥ِ أُرِٔز َصَذا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ بٔئَِص ٣َ َٟ  ی 

تِ  َ٘ ٥َ ََل ٣ِٔث١َ ٠ِٟٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِت١َ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َ٘ ِٟ ٤ََّا أََرِزُت ا ًَلَی اِْلَِرٔق إ٧ٔ ١ٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ٣َا 

ىٔ  ٌِ بِرٔي بَٔضا ٨ِ٣َٔضا ثَََلَث ٣َزَّإت َي َٗ ٔلَیَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ْة ؤَی أََحبُّ إ ٌَ ِ٘ ٤َِٟٔسی٨َةَ َُ  ي ا



 

 

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےھٹیب وہےئ ےھت اور ربق دھک ریہ یھت، دمہنی ںیم اکی صخش ربق وک دھکی رک

 ہیلع وملس ریما وبال ایک ربی ہگج ےہ املسمؿ یک! آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ربی ابت یہک وت ےن، وہ صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ہی بلطم ہن  اھ ہک اہلل یک راہ ںیم لتق وہان اس ےس  رتہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ےب کش اہلل یک راہ ںیم لتق وہےن ےک 

اہلل ہیلع  ربارب وکیئ زیچ ںیہن رگم اسری زنیم ںیم وکیئ اقمؾ ااسی ںیہن ہک ںیم اینپ ربق واہں دنسپ رکات وہں دمہنی ےس نیت ابر آپ یلص

 وملس ےن ہی اراشد رفامای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1004    حسیث 

 ُ٘ أب ََاَ٪ َي َِٟدلَّ اّة بَٔب٠َٔس َرُسؤَٟک ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ ِّی أَِسأََُٟک َطَضاَزّة فٔی َسبٔي٠َٔک َوَو ٔن  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب رفامای رکےت ےھت اے رپورداگر ںیم اچاتہ وہں ہک دیہش وہں ریتی راہ ںیم اور 

 رموں ریتے روسؽ ےک رہش ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہشدت اک ایبؿ

     1005    حسیث 

َواُظ َوزٔی٨ُُط َحَشبُُط َو٣ُزُوئَُتُط خُ  ِ٘ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َت ٦ُ ا ا٢َ ََکَ َٗ أب  َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا طُ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُ٘ ُِٟحبُِن  ٠ُ ُِٟحزِأَةُ َوا َوا

ا ََل َیئُوُب  َّ٤ًَ ات١ُٔ  َ٘ َِٟحزٔیُئ يُ طٔ َوا ٩ًَِ أَبٔيطٔ َوأ٣ُِّ َِٟحَباُ٪ َئَفُّ  ا َٓ َضا اهَّللُ َحِيُث َطاَئ  ٌُ ـَ ائٔزُ َي ْٕ ٩ِ٣ٔ َُغَ ِت١ُ َحِت َ٘ ِٟ ٔلَی َرِح٠ٔطٔ َوا  بٔطٔ إ

ًَلَی اهَّللٔ  َشطُ  ِٔ ضٔيُس ٩ِ٣َ اِحَتَشَب َن ٖٔ َواٟظَّ ُِٟحُتو  ا

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب رفامای رکےت ےھت؛ زعت ومنم ےک وقتی ںیم ےہ اور دنی اس یک رشاتف ےہ 

اور رموت اس اک قلخ ےہ اور اہبدری اور انرمدی دوونں یقلخ ںیتفص ںیہ سج صخش ںیم اہلل اچاتہ ےہ اؿ وتفصں وک راتھک ےہ وت انرمد 

اھبگ اجات ےہ اور اہبدر اس صخش ےس ڑلات ےہ سج وک اجاتن ےہ ہک  رھ کت ہن اجےن دے اگ اور لتق اکی  اےنپ امں ابپ وک وھچڑ رک

 ومت ےہ وموتں ںیم ےس اور دیہش وہ ےہ وج اینپ اجؿ وخیش ےس اہلل ےک رپسد رک دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیہش ےک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دیہش ےک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1006    حسیث 

٠َِيطٔ َوََاَ٪ َطضٔيّسا یَزَِح٤ُطُ  ًَ َِّی  ٩َ َوُػل ِّٔ ُٛ ١َ َو أب ُُشِّ َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ   اهَّللُ ٩ًَِ 

 رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع لسغ دےئ  ےئ اور نفک انہپےئ  ےئ اور امنز انجزہ اؿ رپ ڑپیھ آ ی احالہکن وہ دیہش ےھت ۔ علا اہلل نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیسن ابت اہلل ےک راےتس ںیم ربی ےہ

 ےک ایبؿ ںیماتکب ااہجلد  :   ابب

 وکیسن ابت اہلل ےک راےتس ںیم ربی ےہ

     1007    حسیث 

ٌٔي ََ  ٕٔ ِٟ ٌٔيَن أَ ََ ًَلَی أَِر َِٟواحٔسٔ  ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ أب ََاَ٪ یَِح١ُٔ٤ فٔی ا َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٦ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔلَی اٟظَّ ٕ َیِح١ُٔ٤ اٟزَُّج١َ إ ر

ٕ َوَیِح١ُٔ٤ اٟزَّ  ٌٔير ََ ُط ًُ ًَلَی  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِح٠ِٔ٤ىٔي َوُسَحِىّ  َ٘ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ َحائَُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ  ٕ ٌٔير ََ ًَلَی   ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٔلَی ا ٤َزُ ب٩ُِ ُج٠َئِن إ

 ٥ِ ٌَ َُٟط َن ا٢َ  َٗ  ٌّٚ أب َنَظِستَُک اهَّلَل أَُسَحِي٥ْ زٔ َِٟدلَّ  ا

ںیم اچسیل زہار اوٹن ےتجیھب ےھت اشؾ ےک اجےن واولں وک یف آدیم ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اکی ربس 

اکی اکی اوٹن دےتی اور رعاؼ ےک اجےن واولں وک دو آدویمں ںیم اکی اوٹن دےتی ےھت اکی صخش رعاؼ اک رےنہ واال آای اور 

 وہں دخا یک مسق ےس ریتی رماد اد ےہ وہ رضحت رمع ےس وبال ہک ھجم وک اور میحس وک اکی اوٹن دےئجی رضحت رمع ےن رفامای ںیم ھجت وک داتی

 وبال اہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 اہجد یک 



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد یک 

     1008    حسیث 

 ٔ ٕ ب٨ِٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ا٦ ًَلَی أ٦ُِّ ََحَ َُٗبإئ یَِسُخ١ُ  ٔلَی  ٥َ إَٔذا َذَصَب إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ ٕک 

َّی اهَّللُ ٠َِيَضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ ََٓسَخ١َ  ا٣ٔٔت  ٕ َتِحَت ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ا٦ ٤ٌُُٔط َوََا٧َِت أ٦ُُّ ََحَ ُتِل ٤َِتُط  َٓ ٌَ ِ أَك َٓ ٥َ یَِو٣ّا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

َى َوصَُو يَ  َ٘ ٥َ َیِو٣ّا ث٥َُّ اِستَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ لٔی فٔی َرأِٔسطٔ  ِٔ حَُٜٔک َوَج٠ََشِت َت ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َحُک  ـِ

ًٔي ُُعٔ  ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ٔ أَِو ٣ِٔث١َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ة ًَلَی اِْلَْٔسَّ َِٟبَِحٔ ٠٣ُُوَّا  بُوَ٪ ثََبَخ َصَذا ا َٛ ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َیزِ ُؿوا 

٠َىٔي ٨ِ٣ٔضُ  ٌَ َُ اهَّللَ أَِ٪ یَِح َٟطُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اِز ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ُٙ ٔ َيُظکُّ إِٔسَح ة ًَلَی اِْلَْٔسَّ ٠٤ُُِٟؤک  َٟ ا ًَا  َس َٓ ٍَ َرأَِسطُ ٥ِ  َضا ث٥َُّ َوَؿ

ُؿو ًٔي ُُعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ حَُٜٔک  ـِ َُٟط یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا ُي ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َحُک  ـِ َى َي َ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ اِستَِي ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َٓ ا 

ًَلَی اِْلَْٔسَّ  ٠٤ُُِٟؤک  ةٔ أَِو ٣ِٔث١َ ا ًَلَی اِْلَْٔسَّ ٠َىٔي ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٠٣ُُوَّا  ٌَ َُ اهَّلَل أَِ٪ َیِح ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اِز ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ فٔی اِْلُولَی  َٗ ٤َا  َٛ ةٔ 

جَ  ٩ًَِ َزابَّتَٔضا حٔيَن ََّخَ ًَِت  ُْصٔ َٓ اؤیََة  ٌَ َِٟبَِحَ فٔی َز٣َأ٪ ٣ُ َٛٔبِت ا ا٢َ ََفَ َٗ ٟٔيَن  ا٢َ أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ اِْلَوَّ َ٘ َض٠َ َٓ َٓ َِٟبَِحٔ   َِٜت ِت ٩ِ٣ٔ ا

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج دجسم ابق وک اجےت وت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ ےک  رھ ںیم آپ رشتفی 

ےل اجےت وہ آپ وک اھکان الھکںیت اور وہ اس زامےن ںیم ابعدہ نب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت اکی روز آپ اؿ ےک  رھ ںیم  ےئ اوہنں 

ای اور ھٹیب رک آپ ےک رس ےک ابؽ دےنھکی ںیگل آپ یلص اہلل ہیلع وملس وس  ےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس اجےگ ےتسنہ ےن آپ وک اھکان الھک

 وہےئ اؾ رحاؾ ےن وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ویکں ےتسنہ ںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک

 ےئک  ےئ ریمے اورپ وج دخا یک راہ ںیم اہجد ےک ےئل وسار وہ رےہ ےھت ڑبے درای ںیم ےسیج ابداشہ  تخ رپ ولگ ریمے اتم ےک شیپ

 ےس وسار وہےت ںیہ اؾ رحاؾ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس داع ےئجیک ہک اہلل لج الجہل ھجم وک یھب اؿ ںیم

 داع یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس رس رھک ےک وس  ےئ رھپ اجےگ ےتسنہ وہےئ اؾ رحاؾ ےن وپاھچ ای رکے آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ویکں ےتسنہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک ولگ ریمی اتم ےک شیپ 

 اجےت ےھت ےسیج ابداشہ  تخ رپ وہےت ںیہ اؾ رحاؾ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےئک  ےئ ریمے اورپ وج دخا یک راہ ںیم اہجد وک

ےس  اہلل آپ یلص اہلل ہیلع وملس داع ےئجیک اہلل لج الجہل ھجم وک یھب اؿ ںیم ےس رکے آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وت ےلہپ ولوگں ںیم

 ار وہںیئ بج درای ےس ںیلکن وت اجونر رپ ےس رگ رک رم ںیئگ ۔وہ یکچ اؾ رحاؾ اعموہی ےک اسھت درای ںیم وس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد یک 

     1009    حسیث 

٩ًَِ َْسٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٕ ًٔي َْلَِحبَِبُت أَِ٪ ََل أََتَد٠َّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََل أَِ٪ أَُط ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُد فٔی  َػل یَّٕة َتِْخُ

َٓيَ  ٠َِيطٔ  ًَ ٠ُوَ٪  ٠َِيطٔ َوََل َیحُٔسوَ٪ ٣َا َیَتَح٤َّ ًَ ٜٔىِّي ََل أَٔجُس ٣َا أَِح٠ٔ٤ُُض٥ِ  ُٔوا َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َوَل ٠َِيض٥ِٔ أَِ٪ َیَتَد٠َّ ًَ  ُّٙ ُجوَ٪ َوَيُظ ِْخُ

َت١ُ  ِٗ ُ أ َٓ َت١ُ ث٥َُّ أُِحَيا  ِٗ ُ أ َٓ َت١ُ ث٥َُّ أُِحَيا  ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َٗ ُ ِّی أ ََٓوزِٔزُت أَن ٔسي  ٌِ ََ 

 وت ںیم یسک رکشل اک وج اہلل یک راہ ںیم اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارگ ریمی اتم رپ اشؼ ہن وہات

اتلکن ےہ اسھت ہن وھچڑات رگم ہن اپس اس دقر وسارایں ںیہ ہک بس ولوگں وک اؿ رپ وسار رکوں ہن اؿ ےک اپس اینت وسارایں ںیہ ہک وہ 

اہلل یک راہ ںیم ڑلوں اور امرا اجؤں بس وسار وہ رک ںیلکن ارگ ںیم االیک اجؤں وت اؿ وک ریما وھچڑان اشؼ وہات ےہ ںیم وت ہی اچاتہ وہں ہک 

 رھپ الجای اجؤں رھپ امرا اجؤں رھپ الجای اجؤں رھپ امرا اجؤں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد یک 

     1010    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َیأِتٔيًَ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا ََاَ٪ یَِو٦ُ أُحُٕس  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٌٔيٕس  ٍٔ ٩ِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبٔي ٌِ ٔ َس ىٔي بَٔدبَر

 َ٘ ِٟ ُٖ بَيَِن ا ََٓذَصَب اٟزَُّج١ُ َیُلو ا٢َ َرُج١ْ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ َُٟط اِْلَِنَؼارٔيِّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ ٣َا َطأ٧َُِک  ُس ب٩ُِ اٟزَّبٔي ٌِ ُط َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِتلَی 

َِٟيطٔ  ٔ اذَِصِب إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلتَٔيُط بَٔدبَرَٔک  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيَک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َثىٔي إ ٌَ ََ ِّی اٟزَُّج١ُ  ََل٦َ َوأَِخبٔرُِظ أَن أُِظ ٣ٔىِّي اٟشَّ اِْقَ َٓ

٨ٌُِٔت  ُ ِس ك ُض٥ِ ٨ًَِٔس اهَّللٔ  َٗ َٟ َُّط ََل ًُِذَر  ِو٣ََک أ٧َ َٗ اتٔلٔی َوأَِخبٔرِ  َ٘ َٔٔذِت ٣َ ِس أُِن َٗ ِّی  ٨َّة َوأَن ٌِ َ َة ك ًَِْشَ َّی اث٨ًََِِي  ُٗت١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل إِٔ٪ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ وَیٌّ   اهَّللُ 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وکؿ ربخ ال رک داتی ےہ ھجم وک دعس نب رعیب ااصنری یک  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک گنج ادح ےک روز

اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم دوں اگ وہ اج رک الوشں ںیم ڈوھڈنےنھ اگل دعس ےن اہک ہک ایک اکؾ ےہ؟ اس صخش 

ری ربخ ےنیل وک اجیھب ےہ اہک ہک مت اجؤ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور ریما ےن اہک ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہمت

السؾ رعض رکو اور وہک ہک ےھجم ابرہ زمخ ربوھچں ےک ےگل ںیہ اور ریمے زمخ اکری ںیہ اینپ وقؾ ےس ہک اہلل لج الجہل ےک اسےنم اہمترا 



 

 

 وملس دیہش وہےئ اور مت ںیم ےس اکی یھب زدنہ راہ ۔ وکیئ ذعر وبقؽ ہن وہاگ ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
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 اہجد یک 

     1011    حسیث 

ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َِٟح٨ََّة َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َیأ١َُُِ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔ َوَذََکَ ا ِٟحَٔضاز ٥َ َرََُّب فٔی ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

 ٔ مَی ٣َا فٔی یَسٔظ َّي أََِفَُْ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََفَ ٧َِيا إِٔ٪ َج٠َِشُت َحً ًَلَی اٟسُّ یْؽ  َََٟحٔ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔ َح١َ٤َ ََٔشيِ  َت٤ََزإت فٔی یَٔسظ َّي َٓ اَت١َ َحً َ٘ َٓ ٔٔطٔ 

 ُٗت١َٔ 

 دالیئ اہجد ںیم اور ایبؿ ایک تنج اک احؽ اےنت ںیم اکی صخش 

 

 ی ت
ب

 

ع
ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ر

ںیم ہک وجھکرںی اھکولں  ااصنری وجھکرںی اہھت ںیم ےئل وہےئ اھک راہ  اھ وہ وبال ےھجم ڑبی رحص ےہ داین یک ارگ ںیم اھٹیب روہں اس ااظتنر

 رھپ وجھکرںی د کنی دںی اور ولتار ااھٹ رک ڑلایئ رشوع یک اور دیہش وہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
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 اہجد یک 

     1012    حسیث 

ی٤َُة َویَُياَْسُ  ٩ًَِ  ُٙ ٓٔيطٔ اِلَْکٔ َٔ زِْو ت٨ُِ َِ َٓ َُزَِوأ٪  زُِو  َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ َُّط  ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ أ٧َ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔيٕس  َُ ٓٔيطٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس یُک َویَُلا ٔ  ٓٔيطٔ اْٟشَّ

َُزِْو ََل تُ  زُِو َخيِْر ٠َُُّطُ َو َِ ِٟ ََٓذَٟٔک ا َشازُ  َٔ ِٟ ٔ َویُِحت٨ََُب ٓٔيطٔ ا َُ ٓٔيطٔ ذُو ذُو اِْل٣َِز یُک َوََل یَُلا ٔ ی٤َُة َوََل یَُياَْسُ ٓٔيطٔ اْٟشَّ ُٙ ٓٔيطٔ اِلَْکٔ َٔ ٨ِ

ا ّٓ ا َٔ َٛ ٍُ َػاحٔبُطُ  زُِو ََل َیزِٔج َِ ِٟ ََٓذَٟٔک ا َشازُ  َٔ ِٟ ٔ َوََل یُِحت٨ََُب ٓٔيطٔ ا  اِْل٣َِز

 دمعہ ےس دمعہ امؽ فرػ ایک اجات ےہ اور ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اعمذ نب لبج ےن اہک اہجد دو مسق ےک ںیہ اکی وہ سج ںیم

رقیف ےک اسھت تبحم یک اجیت ےہ اور ارسف یک ااطتع یک اجیت ےہ اور اسفر ےس رپزیہ راتہ ےہ ہی اہجد بس اک بس وثاب ےہ اور اکی وہ 

اور اسفر ےس رپزیہ ںیہن وہات  اہجد ےہ سج ںیم ااھچ امؽ فرػ ںیہن ایک اجات اور رقیف ےس تبحم ںیہن وہیت اور ارسف یک انرفامین وہیت ےہ

 ہی اہجد ااسی ےہ اس ںیم وج وکیئ اجےئ وثاب وت ایک اخیل ولٹ رک آان لکشم ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

     1013    حسیث 

َِٟد  َِٟدِي١ُ فٔی ٧ََوأػيَضا ا ا٢َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ٔ ِٟ٘ ٔلَی یَِو٦ٔ ا  َيا٣َةٔ يِرُ إ

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وھگڑوں یک اشیپین ںیم  رتہی اور ربتک دنبیھ وہیئ ےہ 

 ایقتم کت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیماتکب ااہجلد ےک ایبؿ  :   ابب

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

     1014    حسیث 

ِس  َٗ ًَّٟٔي  َِٟدِي١ٔ ا َٙ بَيَِن ا ٥َ َسابَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َيأئ َوََاَ٪  ٩ًَِ  ِٔ َِٟح أُِؿ٤َٔزِت ٩ِ٣ٔ ا

ٕٙ َوأَ٪َّ أ٣ََُسَصا  ٔلَی ٣َِشحٔسٔ بَىٔي ُزَریِ ٔة إ ٨ٔيَّ زِ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َّ٤ ـَ ٥ِ ُت َٟ ًَّٟٔي  َِٟدِي١ٔ ا َٙ بَيَِن ا َٔ َوَسابَ َِٟوَزا َة ا ٩ِ ث٨َٔيَّ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ٤٣َّٔ  

َٙ بَٔضا  َسابَ

ےگ ڑبےنھ یک اؿ وھگڑوں ںیم وج ایتر ےئک  ےئ ےھت علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رشط اگلیئ آ

 اولداع ےس دجسم ینب زرقی کت رقمر 

 

 

 

 اولداع کت اور وج وھگڑے ایتر ںیہن ےئک  ےئ ےھت اؿ یک دحی ث

 

 

 

ی ا  ےس ث
ف

 

ج
وھگڑ دوڑ ےک ےئل 

 یک علااہلل نب رمع یھب وھگڑ دوڑ ںیم رشکی ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

     1015    حسیث 

َِٟديِ  َِٟيَص بٔزَٔصأ٪ ا و٢ُ  ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ َٙ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس إِٔ٪ َسَب َٓ ١ٔ بَأِْض إَٔذا َزَخ١َ ٓٔيَضا ٣َُح١ِّْ٠ 



 

 

٠ًََِيطٔ َطِيْئ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ   َٙ ٔ َٙ َوإِٔ٪ ُسب َب  أََخَذ اٟشَّ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم ےتہک ےھت وھگڑ دوڑ یک رشط ںیم ھچک ابقتح ںیہن ےہ بج دو وصخشں ےک چیب ںیم اکی 

 اجےئ وت رشط اک روہیپ ےل ےل اور بج ےھچیپ رہ ھچک ہن دے ۔ اور صخش آاجےئ ارگ وہ آےگ ڑبھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

     1016    حسیث 

 ٔ ٔسطٔ بٔز ٥َ ُرئَٔی َوصَُو ی٤ََِشُح َوِجَط ََفَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِّی ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُشئ١َٔ  َٓ َزائٔطٔ 

َِٟدِي١ٔ  ِي٠ََة فٔی ا  ًُوتِٔبُت ا٠َّٟ

وملس وک ولوگں ےن داھکی ہک اےنپ وھگڑے اک ہنم اچدر ےس اصػ رک رےہ ںیہ  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ولوگں ےن اس اک ببس وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک رات ھجم رپ اتعب وہا وھگڑے یک ربخ ہن ےنیل رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور

     1017    حسیث 

َِٟيَّل  ٔلَی َخِيبََر أََتاَصا  َد إ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ََّخَ ًَ َّی اهَّللُ  ٥ِ ُئِزِ َوََاَ٪ إٔذَ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟ ِو٣ّا ب٠َِٔي١ٕ  َٗ ا أَتَی 

ْس َواهَّللٔ اُٟوا ٣َُح٤َّ َٗ ا َرأَِوُظ  َّ٤٠َ َٓ َجِت یَُضوزُ ب٤ََٔشاحٔيض٥ِٔ َو٣َکَات٠ٔٔض٥ِٔ  ا أَِػَبَح ََّخَ َّ٤٠ََٓ َّي يُِؼبَٔح  ا٢َ َحً َ٘ َٓ َِٟد٤ٔيُص  ْس َوا  ٣َُح٤َّ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللُ أَ  َّی اهَّللُ  ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََٓشاَئ َػَباُح ا ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا ََٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ بَِت َخِيبَرُ إ٧ٔ بَرُ ََّخٔ ِٛ 

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس بج ےلچ  ربی وک ےچنہپ واہں رات وک اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس بج یسک 

ں ےل رک ےلک بج اوہنں وقؾ رپ رات وک ےتچنہپ وت گنج رشوع ہن رک
 
ی لب

 

ت

ےت اہیں کت ہک حبص وہ وت  ربی ےک وہیدی اینپ اداںیل اور ز

ملس ےن ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک داھکی وت ےنہک ےگل مسق ےہ دخا یک دمحم ںیہ اور وپرا رکشل اؿ ےک اسھت ےہ وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع و

 وق

 

 ؾ اسفء حابح ارذنمرنی ۔اہلل اک ر رخاب وہ  ربی اان اذازنب ا شبچة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھگڑوں اک اور وھگڑ دوڑ اک ایبؿ اور اہجد ںیم فرػ رکےن اک ایبؿ

     1018    حسیث 

ًَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُس  َِٟح٨َّةٔ یَا  َٙ َزِوَجئِن فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ٧ُوزَٔي فٔی ا َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِن َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ِبَس اهَّللٔ َصَذا و٢َ اهَّللٔ َػل

ِٟحَٔضازٔ زُعٔ  ََلةٔ َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ََلةٔ زُعَٔی ٩ِ٣ٔ بَأب اٟؼَّ ٩ِ٤َ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟؼَّ َٓ ِٟحَٔضازٔ َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخيِْر  َی ٩ِ٣ٔ بَأب ا

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٔ زُعَٔی ٩ِ٣ٔ بَأب اٟزَّیَّأ٪  َيا٦ ٔة َو٩ِ٣َ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟؼِّ َٗ َس ٔة زُعَٔی ٩ِ٣ٔ بَأب اٟؼَّ َٗ َس ُٙ َیا أَص١ِٔ اٟؼَّ ی سِّ بُو بَِْکٕ اٟؼِّ

ٔ اِْلَبِوَ  ًَلَی ٩ِ٣َ یُِسعَی ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ٥ِ َوأَِرُجو َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا  ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ اِْلَبَِوأب ٠ََُِّضا  َض١ِ یُِسعَی أََحْس ٩ِ٣ٔ َصٔذظ َٓ  ٕ وَرة أب ٩ِ٣ٔ ََضُ

 أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش اکی وجڑا فرػ رکے اہلل یک راہ ںیم وت ایقتم ےک روز 

اکپرا اجےئ اگ اے دنبے اہلل ےک! ہی ریخ ےہ وت وج صخش امنزی وہاگ وہ امنز ےک دروازے ےس البای اجےئ اگ وج تنج ےک دروازے رپ 

صخش اہجدی وہاگ وہ صخش اہجد ےک دروازے ےس البای اجےئ اگ وج صخش دصہق دےنی واال وہاگ وہ دصہق ےک دروازے ےس البای اجےئ اگ 

 البای اجےئ اگ رضحت اوبرکب دصقی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وج صخش وج صخش روزے تہب رےھک اگ اور ابب ارلایؿ ےس

یسک اکی دروازے ےس البای اجےئ اس وک ھچک زحؿ ہن وہاگ رگم وکیئ ااسی یھب وج بس دروازوں ےس البای اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 رفامای اہں اور ےھجم ادیم ےہ ہک مت اؿ ںیم ےس وہےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ذویمں ںیم ےس وج وکیئ املسمؿ وہ اجےئ اس یک زنیم اک ایبؿ دو آدویمں ای زایدہ وک اکی ربق ںیم دنف رک ےن اک ایبؿ اور 

 رکب یک واف رکےن اک ایبؿروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ودعے اک دعب آپ یک وافت ےک اوب

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   ابب

اہلل ہیلع وملس ےک ودعے اک دعب آپ یک ذویمں ںیم ےس وج وکیئ املسمؿ وہ اجےئ اس یک زنیم اک ایبؿ دو آدویمں ای زایدہ وک اکی ربق ںیم دنف رک ےن اک ایبؿ اور روسؽ اہلل یلص 

 وافت ےک اوبرکب یک واف رکےن اک ایبؿ

     1019    یثحس 

 َ ٤ًَِزٕو اِْل ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َِٟح٤ُؤح َو ٤ًََِزو ب٩َِ ا ُط أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ َة أ٧َ ٌَ َؼ ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی َػ ًَ ِس ٩ًَِ  َٗ ٤٠َٔيَّئِن ََا٧َا  ِنَؼارٔیَّئِن ث٥َُّ اٟشَّ



 

 

ا یَلٔی ا بِرُص٤َُا ٤٣َّٔ َٗ بَِرص٤َُا َوََاَ٪  َٗ ِي١ُ  َّرَا َحََفَ اٟشَّ ي َِ ٨ًَُِض٤َا ُٟٔي ُحَٔفَ  َٓ ٩ِ اِسُتِظضَٔس یَِو٦َ أُحُٕس  ٕ َواحٕٔس َوص٤َُا ٤٣َّٔ بِر َٗ ِي١َ َوََا٧َا فٔی  ٟشَّ

ٍَ یََسظُ  َوَؿ َٓ ِس ُجزَٔح  َٗ َُّض٤َا ٣َاَتا بٔاِْل٣َِٔص َوََاَ٪ أََحُسص٤َُا  أ٧َ َٛ ََّرا  ي َِ ٥َِٟ یََت ُؤجَسا  َٓ ُس  ٩ِ٣ٔ ٣َکَا٧ٔض٤َٔا  َٓ َذَٟٔک ًَلَی ُجزِحٔطٔ  َٛ ٩َٔٓ َوصَُو 

٨ِضُ  ًَ ٤َا ََا٧َِت َوََاَ٪ بَيَِن أُحُٕس َوبَيَِن َیِو٦َ حَُٔفَ  َٛ ِت  ٌَ َج ٩ًَِ ُجزِحٔطٔ ث٥َُّ أُِرٔس٠َِت ََفَ أ٣ُٔيَلِت یَُسُظ  وَ٪ َس٨َّة َٓ ٌُ ََ  ٤َا ٔستٌّ َوأَِر

ضہ ےس رواتی ےہ ہک رمعو نب اومجلع اور علاارلنمح نب رمعو ااصن
طع
ر یملس وج دیہش وہےئ ےھت گنج ادح ںیم اؿ علاارلنمح نب ایب 

 ویسی یک ربق وک اپین ےک اہبؤ ےن اڑیھک دای  اھ اور ربق اؿ یک اہبؤ ےک زندکی یھت اور دوونں اکی یہ ربق ںیم ےھت وت ربق وھکدی آ ی وت الںیش

اس ےن اہھت اےنپ زمخ رپ رھک ایل  اھ یہ ںیہت ےسیج وہ دیہش وہےئ ےھت وگای لک رمے ںیہ اؿ ںیم ےس اکی صخش وک بج زمخ اگل  اھ وت 

بج اؿ وک دنف رک ےن ےگل وت اہھت واہں ےس اٹہای رگم اہھت رپ وںیہ آاگل بج اؿ یک الںیش وھک دںی وت گنج ادح وک ایھچسیل ربس زگر ےکچ 

 ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد ےک ایبؿ ںیم :   باب

اہلل ہیلع وملس ےک ودعے اک دعب آپ یک ذویمں ںیم ےس وج وکیئ املسمؿ وہ اجےئ اس یک زنیم اک ایبؿ دو آدویمں ای زایدہ وک اکی ربق ںیم دنف رک ےن اک ایبؿ اور روسؽ اہلل یلص 

 وافت ےک اوبرکب یک واف رکےن اک ایبؿ

     1020    حسیث 

 ٌَ َ ٩ًَِ َربٔي ا٢َ ٩ِ٣َ َ َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ٙٔ ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا ی سِّ ًَلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َٟطُ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ َة ب٩ِٔ أَِٔی  اَ٪ 

ًَِبٔس اهَّللٔ َحائَُط َجابٔزُ ب٩ُِ  َٓ ٠َِيأِتٔىٔي  َٓ ٥َ َوأِْي أَِو ًَٔسْة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٨َإت اهَّللٔ َػل َٔ َٟطُ ثَََلَث َح  ٩َ َٔ َح َٓ   

رہعیب نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ےک اپس روہیپ آای رحبنی ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن انمدی رکایئ ہک 

رکب ےن اؿ وک نیت سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ھچک دےنی اک ودعہ ایک وہ وہ امہرے اپس آےئ اجرب نب علااہلل رضحت اوب

 ۔

ن

 پل رھب رک دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم : ابب

 دیپؽ ےنلچ یک ذنروں اک ایبؿ



 

 

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دیپؽ ےنلچ یک ذنروں اک ایبؿ

     1021    حسیث 

 َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٔ َس ب٩َِ ًَُباَزَة اِسَت ٌِ ًَبَّإض أَ٪َّ َس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٠َِيَضا ٧َِذْر ٩ًَِ  ًَ ِّی ٣َاَتِت َو ا٢َ إٔ٪َّ أُم َ٘

 ِ٨ًَ طٔ  ـٔ ِٗ ٥َ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ طٔ  ـٔ ِ٘ ٥ِ َت َٟ  َضاَو

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہک ریمی امں رم آ ی اور اس رپ اکی ذنر 

 وابج یھت اس ےن ادا ںیہن یک آپ ےن رفامای وت ادا رکو اس یک رطػ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دیپؽ ےنلچ یک ذنروں اک ایبؿ

     1022    حسیث 

 ِٔ ًَلَی َن ٠َِت  ٌَ ََّضا ََا٧َِت َج تٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسَّ ثَِتطُ  ََّضا َحسَّ تٔطٔ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ  ٔلَی ٣َِشحٔسٔ ٩ًَِ  َُٗبإئ  ٔشَضا ٣َِظّيا إ

٨ًََِضا ًَبَّإض اب٨ََِتَضا أَِ٪ َت٤ِٔشَي  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَِٓي  َ أ َٓ طٔ  ـٔ ِ٘ ٥ِ َت َٟ ٤َاَتِت َو َٓ 

علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اینپ وھپیھپ ےس اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؿ یک دادی ےن ذنر یک دجسم ابق ںیم دیپؽ 

ذنر وک ادا ںیہن ایک وت علااہلل نب ابعس ےن اؿ یک یٹیب وک مکح ایک ہک وہ اؿ یک رطػ ےس اس ذنر وک ادا رکںی  اجےن یک رھپ رم ںیئگ اور اس

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دیپؽ ےنلچ یک ذنروں اک ایبؿ

     1023    ثحسی 

 َ ًَل و٢َ  ُ٘ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ أَِ٪ َي ٩ِّ ٣َا  ٠ُُِٗت َٟٔزُج١ٕ َوأ٧ََا َحٔسیُث اٟشِّ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی َحبٔيَبَة  ًَ  ١ِ ٩ًَِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔلَی بَِئت اهَّللٔ َو یَّ ٣َِشْي إ

ًِٔلَيَک صََذ  ُ ََٟک أَِ٪ أ ا٢َ لٔی َرُج١ْ َص١ِ  َ٘ َٓ ٔلَیًَلَیَّ ٧َِذُر ٣َِشٕي  ًَلَیَّ ٣َِشْي إ و٢ُ  ُ٘ ٔ َوَت إئ فٔی یَسٔظ ٔ ٗٔثَّ ِٟحٔزَِو ٟٔحٔزِو ا٢َ  ا ا َٗ بَِئت اهَّللٔ 

٠َِيَک ٣َِظ  ًَ َٓ٘ٔي١َ لٔی إٔ٪َّ  ٠ُِت  َ٘ ًَ َّي  َِٜثُت َحً ٩ِّ ث٥َُّ ٣َ ٠ُِتطُ َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ َحٔسیُث اٟشِّ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َٓ ٌٔيَس ب٩َِ ا حٔئُِت َس َٓ  ّيا 



 

 

٤ََظِيُت  َٓ ٠َِيَک ٣َِشْي  ًَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟتُط  َ َشأ َٓ 

ی 

ن

ب

 

ص
م

علا اہلل نب ایب ہبیبح ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن اہک اکی صخش ےس اور ںیم نسمک  اھ ہک ارگ وکیئ صخش فرػ اانت یہ ےہک ہک یلع 

ریمے اورپ ذنر ےہ دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت وت اس رپ ھچک  ایل تیب اہلل ینعی ریمے اورپ دیپؽ انلچ ےہ تیب اہلل کت اور ہی ںیہن اہک ہک

الزؾ ںیہن آات، وہ صخش ھجم ےس وبال ہک ریمے اہھت ںیم ہی ڑککی ےہ ےھجت داتی وہں وت اانت ہہک دے ہک ریمے اورپ دیپؽ انلچ ےہ تیب 

وھتڑی دری ںیم ےھجم لقع آیئ اور ولوگں ےن ھجم ےس  اہلل کت ںیم ےن اہک اہں اتہک وہں وت ںیم ےن ہہک دای اور ںیم مک نس  اھ رھپ رہھٹ رک

اہک ہک ھجت دیپؽ انلچ تیب اہلل کت وابج وہا ںیم دیعس نب بیسم ےک اپس آای اور اؿ ےس وپاھچ اوہنں ےن یھب اہک ہک ھجت رپ دیپؽ انلچ 

 وابج وہا تیب اہلل کت وت ںیم دیپؽ الچ تیب اہلل کت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

     1024    حسیث 

َّطُ  َوَة ب٩ِٔ أَُذی٨ََِة ا٠َِّٟيثٔيِّ أ٧َ ًََحزَِت  ٩ًَِ ُُعِ  ٔٙ ی ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ ٨َّا بَٔب ُٛ َّي إَٔذا  ٔلَی بَِئت اهَّللٔ َحً ٠ًََِيَضا ٣َِشْي إ ٕ لٔی  ة ٍَ َجسَّ ِجُت ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ُط  ٌَ ِجُت ٣َ َْخَ َٓ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ََٟضا َيِشأ٢َُ  أَِرَس٠َِت ٣َِولّی  ِبُس َٓ ًَ اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٣ُزِصَا  َٟطُ 

ًََحزَِت  َِٟت٤ِٔع ٩ِ٣ٔ َحِيُث  ِب ث٥َُّ  َٛ ٠ِتَرِ َٓ 

ة یثیل ےس رواتی ےہ ہک اہک ںیم الکن اینپ دادی ےک اسھت اور اس ےن ذنر یک یھت تیب اہلل کت دیپؽ اجےن یک، راےتس ںیم 

 

 ی
رعوہ نب اذت

 وپےنھچ وک ںیم یھب اسھت ایگ اس ےن علااہلل نب رمع ےس وپاھچ اوہنں ےن کھت ںیئگ وت اےنپ الغؾ وک اجیھب علااہلل نب رمع ےک اپس ہلئسم

 وجاب دای ہک اب وسار وہ اجےئ رھپ دوابرہ بج آےئ اہجں ےس وسار وہیئ ںیھت واہں ےس دیپؽ ےلچ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب ذنروں ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

     1025    حسیث 



 

 

َِٟضِسَي  ٍَ َذَٟٔک ا ٠َِيَضا ٣َ ًَ و٢ُ َو٧ََزي  ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ َیِحٌَي و َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن اور ابووجد اس ےک اکی دہہی یھب اس رپ وابج ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

     1026    حسیث 

وََل  ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََا٧َا َي ٤َُِٟشئَّب َوأَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٩ًَِ َس ِو٢ٔ  َٗ  ٔ٪ ٣ِٔث١َ 

 دیعس نب بیسم اور ااب ک ہم نب علاارلنمح ےتہک ےھت اس ہلئسم ںیم اسیج علااہلل نب رمع ےن اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ وج

     1027    حسیث 

َش  َٓ ََّٜة  َّي أََتِيُت ٣َ ِٛٔبُت َحً ْة ََفَ أََػابَِتىٔي َخأِصَ َٓ ًَلَیَّ ٣َِشْي  ا٢َ ََاَ٪  َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ ًََلاَئ ب٩َِ أَِٔی َربَإح ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُِٟت  َ أ

٠ًََِيَک  اُٟوا  َ٘ َٓ َُيَِرُظ  ًََحزُِت َو ي ٩ِ٣ٔ َحِيُث  أ٣ََزُونٔی أَِ٪ أ٣َِٔشَي ٣َزَّّة أَُِّخَ َٓ ُِٟت ٤َ٠ًَُائََضا  َ ٤َِٟٔسی٨ََة َسأ ٔس٣ُِت ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َصِسْي 

٤ََظِيُت  َٓ 

 نب ییحی نب دیعس ےن اہک ںیم ےن تیب اہلل کت دیپؽ ےنلچ یک ذنر یک یھت ریمی انػ ںیم درد وہےن اگل ںیم وسار وہ رک ےکم ںیم آای اور اطع

ایب رابح وریغہ ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک ھجت وک دہی الزؾ ےہ بج ںیم دمہنی آای واہں ولوگں ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک ھجت وک دوابرہ دیپؽ 

 انلچ اچےئہ اہجں ےس وسار وہا  اھ وت دیپؽ الچںیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ذنر رکے دیپؽ ےنلچ یک تیب اہلل کت اس اک ایبؿ

     1028    حسیث 

ا٢َ  ٤ََش  َٗ َٓ ًَاَز  َ َرَٛٔب ث٥َُّ  ًََحز َُّط إَٔذا  ٔلَی بَِئت اهَّللٔ أ٧َ ًَلَیَّ ٣َِشْي إ و٢ُ  ُ٘ إِٔ٪ ََاَ٪ ََل  ي ٩ِ٣ٔ َحِيُث ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ َي َٓ ًََحزَ 



 

 

ةٕ أَِو َطاةٕ إِٔ٪  َََقَ ٠ًََِيطٔ َصِسُي بََس٧َٕة أَِو  ِب َو َٛ ِٟيَرِ ٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َسَر  َٗ ٠َِي٤ِٔع ٣َا  َٓ ٤َِِٟشَي  ٍُ ا ٥ِ َیحِٔس إَٔلَّ ؤیَ َيِشَتٔلي َٟ   

 رھپ اعزج وہ اجےئ وت وسار وہ اجےئ رھپ دوابرہ اہک امکل ےن امہرے زندکی وج صخش ہی ےہک ہک ھجم رپ دیپؽ انلچ ےہ تیب اہلل کت اور ےلچ

بج آےئ وت اہجں ےس وسار وہا  اھ واہں ےس دیپؽ ےلچ ارگ ےنلچ یک اطتق ہن وہ وت اہجں کت وہ ےکس ےلچ رھپ وسار وہ اجےئ اور دہی ںیم 

 اکی اوٹن ای اگےئ دے ارگ ہن وہ ےکس وت رکبی دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبعک یک رطػ دیپؽ ےنلچ اک ایبؿ

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہبعک یک رطػ دیپؽ ےنلچ اک ایبؿ

     1029    حسیث 

 ٔ ٤َِِٟشٔي إ ُٕ بٔا ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فٔی اٟزَُّج١ٔ َیِح٠ ِٟ ُت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌِ َّطُ إِٔ٪ ٩ًَِ ٣َأٟک أَ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َس٤ٔ َيِح٨َُث أَِو َتِح٨َُث أ٧َ َٓ ٤َِٟزِأَةٔ  لَی بَِئت اهَّللٔ أَِو ا

ِس ََفَ  َ٘ َٓ إَٔذا َسَعی  َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َّي َيِشَعی بَيَِن اٟؼَّ َُّط ی٤َِٔشي َحً إ٧ٔ َٓ  ٕ ُٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا فٔی ٤ًَُِزة ٔ َِٟحاٟ ٔشطٔ ٣ََشي ا ِٔ ًَلَی َن  ١َ ٌَ َُّط إِٔ٪ َج َْ َوأ٧َ

 ِٟ ٨َ٤َِٟأسٔک ٠ََُِّضا َوََل َیزَا٢ُ ٣َأطيّ ٣َِظّيا فٔی ا َْ ٩ِ٣ٔ ا َّي َيَِفُ ِتَٔی ٣َََّٜة ث٥َُّ ی٤َِٔشي َحً َّي َیأ َُّط ی٤َِٔشي َحً إ٧ٔ َٓ ا٢َ َحخِّ  َٗ ٔٔيَف  َّي ُي ا َحً

 ٕ  ٣َأٟک َوََل یَُٜوُ٪ ٣َِشْي إَٔلَّ فٔی َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزة

وک دیپؽ اجےن یک رھپ مسق اس یک وٹےٹ اور اس وک دیپؽ اجان ہبعک اک الزؾ آےئ  اہک امکل ےن ارگ رمد ای وعرت مسق اھکےئ ہبعک رشفی

 وترمعہ ںیم بج کت یعس ےس افرغ وہ دیپؽ ےلچ اور جح ںیم بج کت وطاػ ازلایرۃ ےس افرغ وہدیپؽ ےلچ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں اہلل یک انرفامین وہیت ےہ اؿ اک ایبؿوجذن
 
مب

 

ج ب

 رںی دوتس ںیہن 

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ں اہلل یک انرفامین وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ
 
مب

 

ج ب

 وجذنرںی دوتس ںیہن 

     1030    حسیث 

٩ًَِ َرُس  َُّض٤َا أَِخبَرَاُظ  یلٔیِّ أ٧َ ِيٕص َوثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ َٗ َِٟحٔسیٔث ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأََحُسص٤َُا یَزٔیُس فٔی ا َّی اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل



 

 

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ  َ٘ َٓ ٤ِٔص  ائ٤ّٔا فٔی اٟظَّ َٗ ٥َ َرأَي َرُجَّل  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  اُٟوا ٧ََذَر أَِ٪ ََل ًَلَی َػاحٔبٔطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  صََذا 

٥َ َو  ٠ِ َیَتک٠ََّ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُزُوُظ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ِٔص َوََل َیِح٠َٔص َوَيُؼو٦َ  َِٟيِشَتٔو١َّ ََل َيِشَتٔو١َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َيَتک٥َِّ٠َ َو

ِٟيُت٥َّٔ ٔػَيا٣َطُ  َِٟيِح٠ِٔص َو  َو

وملس ےن اکی صخش وک دوھپ ںیم ڑھکا وہا داھکی آپ یلص اہلل دیمح نب سیق اور وثر نب زدی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہیلع وملس ےن اس اک ابثع وپاھچ ولوگں ےن اہک اس ےن ذنر یک ےہ ہک ںیم یسک ےس ابت ہن رکوں اگ ہن اسہی ولں اگ ہن وھٹیبں اگ اور روزہ 

  آےئ، ےھٹیب، روزہ اانپ وپرا رکے ۔ےس روہں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک اس وک مکح رکو ابت رکے، اسہی ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ں اہلل یک انرفامین وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ
 
مب

 

ج ب

 وجذنرںی دوتس ںیہن 

     1031    حسیث 

أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  َ٘ ِٟ ِّی ٧ََذِرُت أَِ٪ أ٧َََِحَ ٩ًَِ ا ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔلَی  و٢ُ أََتِت ا٣َِزأَْة إ ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ ٕس أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ َح٤َّ َ٘ َٓ ابِىٔي 

َٕ یَُٜوُ٪  ِي َٛ ًَبَّإض َو ا٢َ َطِيْذ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔٔک  ي  ٔ َفِّ َٛ ي اب٨َِٔک َو ًَبَّإض إٔ٪َّ  ًَبَّإض ََل َت٨ََِحٔ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ اَرْة  َّٔ َٛ فٔی صََذا 

ِس َرأَ  َٗ اَرةٔ ٣َا  َّٔ َٜ ١َ ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ اِل ٌَ َّٟٔذی٩َ یَُواصٔزُوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔض٥ِٔ ث٥َُّ َج ا٢َ َوا َٗ الَی  ٌَ  یَِت اهَّلَل َت

 ےن ذنر یک اےنپ ےٹیب وک ذحب رکےن یک انب اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت علااہلل نب ابعس ےک اپس آیئ اور وبیل ںیم

ابعس ےن اہک تم ذحب رک اےنپ ےٹیب وک اور افکرہ دے اینپ مسق اک اکی صخش وبال انب ابعس ےس اس ذنر ںیم افکرہ ویکں وہاگ انب ابعس 

 ےن وجاب دای ہک اہظر یھب اکی تیصعم ےہ اور اس ںیم اہلل ےن افکرہ رقمر ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ں اہلل یک انرفامین وہیت ےہ اؿ اک ایبؿ
 
مب

 

ج ب

 وجذنرںی دوتس ںیہن 

     1032    حسیث 

أس٥ٔ بِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟٔٔک اِْلَیِلٔیِّ  ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  َّی اهَّللُ ٩ًَِ ٣َأٟک  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٔٙ ی سِّ ٕس اب٩ِٔ اٟؼِّ ٩ٔ ٣َُح٤َّ

ا َٗ ٔؼطٔ  ٌِ ََل َي َٓ ٔصَي اهَّلَل  ٌِ طُ َو٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َي ٌِ ٠ُِئل َٓ ٍَ اهَّلَل  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلي َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ الَی ًَ ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ٢َ َیِحٌَي و َس٤ٔ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٔؼطٔ أَِ٪ ی٨َِٔذَر َي ٌِ ََل َي َٓ ٔصَي اهَّللَ  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َي ًَ َّی اهَّللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ىَي  ٔلَی  ٌِ اٟزَُّج١ُ أَِ٪ ی٤َِٔشَي إ



 

 

َِٟيَص ِهَّلِل بَٔل  ا  َٔک ٤٣َّٔ ٔ أَِو ٣َا أَِطَبَط ذَٟ ٔلَی اٟزَّبََذة ٔلَی ٣ِْٔصَ أَِو إ ٔ أَِو إ ا٦ ٠َِيطٔ فٔی اٟظَّ ًَ ٠َِيَص  َٓ ٥َ ََُٓل٧ّا أَِو ٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک  ًَٕة إِٔ٪ ٠َََّ ا

َِٟيَص ِهَّلِل فٔی َصٔذظٔ اِْلَِطيَ  َُّط  ٠َِيطٔ ْٔل٧َ ًَ  َٕ ٤َُط أَِو َح٨َٔث ب٤َٔا َح٠َ َُٟط ٓٔيطٔ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيْئ إِٔ٪ صَُو ٠َََّ َّی ِهَّلِل ب٤َٔا  ٤ََّا یَُوف ْة َوإ٧ٔ ًَ  أئ كَا

ًَْة   كَا

اہک امکل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج ہی رفامای ارگ وکیئ ذنر رکے اہلل یک تیصعم یک وت تیصعم ہن رکے رماد اس ےس ہی 

 ےہ ہک الثم آدیم ذنر رکے اشؾ ای رصم ای دجہ ای زدبہ ںیم اجےن یک ای اور یسک اکؾ یک وج وثاب ںیہن ےہ ارگ اےسی اومرات ںیم اس یک مسق

وٹےٹ الثم ویں ےہک ہک ارگ ںیم زدی ےس ابت رکوں وت رصم اجؤں اگ رھپ زدی ےس اپت رکے وت اس رپ ھچک الزؾ ںیہن آات ہکلب اس ذنر اک 

 وپرا رکان رضور ےہ سج ںیم وثاب وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿوغل مسق اک 

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وغل مسق اک ایبؿ

     1033    حسیث 

ِو٢ُ اِْلِٔنَشأ٪ ََل َواهَّللٔ ََل َواهَّللٔ َٗ َِٟي٤ٔئن  ُو ا ِِ َٟ و٢ُ  ُ٘ ََّضا ََا٧َِت َت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ 

 ابوتں ںیم اتہک ےہ ںیہن واہلل اہں واہلل ۔ رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ رفامیت ںیھت ہک وغل مسق وہ ےہ وج آدیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج ومسقں ںیم افکرہ وابج ںیہن وہات اؿ اک ایبؿ

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج ومسقں ںیم افکرہ وابج ںیہن وہات اؿ اک ایبؿ

     1034    ثحسی 

 ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ َي َٟ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ َواهَّللٔ ث٥َُّ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٥َِٟ یَِح٨َِث  ٩ًَِ  ٠َِيطٔ  ًَ  َٕ َّٟٔذي َح٠َ  ا

ے اس اکؾ وک سج رپ مسق اھکیئ یھت وت اس یک مسق ںیہن علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش مسق اھکےئ اہلل یک رھپ ےہک ااشنء اہلل رھپ ہن رک



 

 

 وٹےٹ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج ومسقں ںیم افکرہ وابج وہات ےہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿ اک ایبؿنج ومسقں ںیم افکرہ وابج وہات ےہ ا

     1035    حسیث 

َُيَِرَصا َخ  أَي  َٕ بَٔي٤ٔيٕن ََفَ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ِ ٠ُِيََٜفِّ َٓ يِّرا ٨ِ٣َٔضا 

َّٟٔذي صَُو َخيِرْ  ١ِ ا ٌَ ِٔ َي ِٟ  َو

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش مسق اھکےئ یسک اکؾ رپ رھپ اس ےک الخػ  رتہ ولعمؾ وہ وت اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روس

 افکرہ دے مسق اک اور رکے وج  رتہ ولعمؾ وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق ےک افکرہ اک ایبؿ

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک افکرہ اک ایبؿ

     1036    حسیث 

بَ  َٗ ُٙ َر ٠َِيطٔ ًِٔت ٌَ َٓ َسَصا ث٥َُّ َح٨َٔث  َّٛ َو َٓ َٕ بَٔي٤ٔيٕن  و٢ُ ٩ِ٣َ َح٠َ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ةٔ ٣ََشاٛٔيَن َو٩ِ٣َ ٩ًَِ  ًََْشَ ٕة أَِو ِٛٔشَوةُ 

 ٥ِ٠َ َٓ َٕ بَٔي٤ٔيٕن  َٓ  َح٠َ ٥ِ یَحِٔس  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٜٔيٕن ٣ُسٌّ ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة  ٔ ٣ََشاٛٔيَن ٟٔک١ُِّ ٣ِٔش ة ًََْشَ ا٦ُ  ٌَ ِ ٠َِيطٔ إٔك ٌَ َٓ ٔؼَيا٦ُ یَُؤِِّٛسَصا ث٥َُّ َح٨َٔث 

 ٕ  ثَََلثَٔة أَیَّا٦

آزاد رکان ای دس  علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش مسق اھکےئ رھپ اس وک رکمر ہس رکر ےہک رھپ مسق وتڑے وت اس رپ اکی ربدے اک

ہن ونیکسمں وک ڑپکا انہپان الزؾ آےئ اگ ارگ اکی یہ رمہبت ےہک وت دس ونیکسمں وک اھکان دے رہ نیکسم وک اکی دم ویہگں اک ارگ اس رپ دقرت 

 وہ وت نیت روزے رےھک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک افکرہ اک ایبؿ

     1037    حسیث 

ًَِلِوا ٣ُ  َِٟي٤ٔئن أَ ٔ ا اَرة َّٔ َٛ ًَِلِوا فٔی  ُت ا٨َّٟاَض َوص٥ُِ إَٔذا أَ ِٛ ا٢َ أَِزَر َٗ َُّط  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ٔ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ز َِ ٤ُِٟسِّ اِْلَِػ ًسا ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة بٔا

َٔک ٣ُ  ٨ًَُِض٥ِ َوَرأَِوا ذَٟ  ِحزٔئّا 

امیلسؿ نب اسیر ےن اہک ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک بج افکرہ مسق اک دےتی ےھت وت رہ اکی نیکسم وک اکی دم ویہگں اک وھچےٹ دم ےس 

 دای رکےت ےھت اور اس وک اکیف ےتھجمس ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک افکرہ اک ایبؿ

     1038    حسیث 

ٜٔيٕن ٣ُسٌّ  ةٔ ٣ََشاٛٔيَن ٟٔک١ُِّ ٣ِٔش ًََْشَ ا٦ٔ  ٌَ ِ ٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ بٔإٔك  ُ ََٜفِّ ُ َّطُ ََاَ٪ ی ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٤َِٟٔزاَر ٩ًَِ  ُٙ ا ٔ ت ٌِ  ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة َوََاَ٪ َي

َِٟي٤ٔيَن إٔذَ  َس ا َّٛ  ا َو

بج علا اہلل نب رمع بج اینپ مسق اک افکرہ دےتی ےھت وت دس ونیکسمں وک اھکان الھکےت ےھت اور رہ نیکسم وک اکی دم ویہگں اک دےتی ےھت اور 

 اکی مسق وک دنچ ابر ےتہک ےھت وت اےنت یہ ربدے آزاد رکےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     1039    حسیث 

٥َ أَِزَرَک ٤ًََُز ب٩َِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٕب َوصَُو  ٩ًَِ  ِٛ ٨ًَُِط َوصَُو َئشيرُ فٔی َر أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ ا

ُٔوا بٔآبَا ٔ ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ ُٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اهَّللَ ی٨ََِضا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُٕ بٔأَبٔيطٔ  ٔ ِٕ بٔاهَّللٔ َیِح٠ ٔ ٠َِيِح٠ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ ََاَ٪ َحاٟ َٓ ئ٥ُِٜٔ 



 

 

 ٤ُِت أَِو َٟٔيِؼ 

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےلم رمع نب اطخب ےس اور وہ اج رےہ ےھت وساروں ںیم اور مسق اھک 

رےہ ےھت اےنپ ابپ یک رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہلل لج الجہل عنم رکات ےہ مت وک اس ابت ےس ہک مسق اھکؤ مت اےنپ ابوپ یک وج 

  ںیم ےس مسق اھکین اچےہ وت اہلل یک مسق اھکےئ ای پچ رےہ ۔صخش مت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     1040    حسیث 

ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٠ُؤب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘ و٢ُ ََل َو٣ُ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َي َّی اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اامؾ امکل وک اچنہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت مسق مقلت  اولقلب یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     1041    حسیث 

ا٢َ یَا َرُس  َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ حٔيَن َتاَب اهَّللُ  ًَِبسٔ ا ُط أَ٪َّ أَبَا َُٟبابََة ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَّٟٔي ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِومٔی ا َٗ و٢َ اهَّللٔ أَصُِحزُ َزاَر 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔأََػ  َ٘ َٓ ٔلَی َرُسؤٟطٔ  ٔلَی اهَّللٔ َوإ ّة إ َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی َػَس ٔ ٧َِب َوأَُجاؤُرَک َوأ٧ََِد٠ ٥َ  ِبُت ٓٔيَضا اٟذَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َػل

٠ُُث   یُِحزٔیَک ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اٟثُّ

اوہنں ےن اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ایک وھچڑ دوں ںیم  انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک اوب ابلہب یک وتہب بج اہلل ےن وبقؽ یک وت

اینپ وقؾ ےک  رھ وک سج ںیم ںیم ےن انگہ ایک اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک رقبی روہں اور اےنپ امؽ ںیم ےس دصہق اکنولں اہلل 

 یئ امؽ ھجت وک اےنپ امؽ ںیم ےس دصہق اکنب ا اکیف ےہ ۔وروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک واےطس وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     1042    حسیث 



 

 

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ُظ ٣َا٩ًَِ  ُ ََٜفِّ ُ ًَائَٔظُة ی َِٟت  ا َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ا٢َ ٣َالٔی فٔی رَٔتأد اِل َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ  ََّضا ُسئ٠َِٔت  ٨ًََِضا أ٧َ ُ  َرضَٔي اهَّللُ  یََُٜفِّ

َِٟي٤ٔيَن   ا

آےئ  رضحت اعہشئ ےس وساؽ وہا اکی صخش ےن اہک امؽ ریما ہبعک ےک دروازے رپ وفق ےہ اوہنں ےن اہک اس ںیم افکرہ مسق اک الزؾ

 اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ذنروں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مسق ےک ایبؿ ںیم فلتخم ااحدثی

     1043    حسیث 

ا٢َ  َٗ و٢ُ ٣َالٔی فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ث٥َُّ َیِح٨َُث  ُ٘ َّٟٔذي َي ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ  ٩ًَِ ١ُ ث٠َُُث ٣َأٟطٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ َوَذَٟٔک ٠َّٟٔٔذي َجاَئ  ٌَ َیِح

ٔ أَِٔی َُٟبابَةَ  ٥َ فٔی أ٣َِز ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ےن ایب ابلہب وک ااسی اہک امکل ےن وج صخش ہی ےہک ہک امؽ ریما دخا یک راہ ںیم ےہ وت اہتیئ امؽ دصہق رکے ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 یہ مکح ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم : ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذہحیب رپ مسب اہلل ےنہک اک ایبؿ

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذہحیب رپ مسب اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1044    حسیث 

ُط یَ  َٟ َٓ٘ٔي١َ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 ًَ ِوا اهَّلَل  َِٟبازَٔیٔة َیأِتُو٨ََ٧ا ب٠ُِٔح٤َإ٪ َوََل ٧َِسرٔي َص١ِ َس٤َّ ٠َِيَضا ث٥َُّ ا ًَ وا اهَّللَ  ٥َ َس٤ُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِيَضا أ٦َِ ََل 



 

 

 ٔ ٢ٔ اِْلِٔسََل٦ َٝ فٔی أَوَّ ٔ ا٢َ ٣َأٟٝ َوَذٟ َٗ  ٠َُُوَصا 

رے اپس آےت اور مہ وک رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس وساؽ وہا ہک دبو ولگ وگےش ےل رک امہ

 ںیہن ولعمؾ ہک اوہنں ےن مسب اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یہک یھت ای ںیہن ذحب ےک وتق۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای مت مسب اہلل ہہک

 ےک اس وک اھکول ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذہحیب رپ مسب اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1045    حسیث 

 ٔ ٢ٔ اِْلِٔسََل٦ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک فٔی أَوَّ َٗ 

 اہک امکل ےن ہی دحثی ادتباےئ االسؾ یک ےہ ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذہحیب رپ مسب اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1046    حسیث 

َٟطُ أَِ٪ یَ  ٤َِِٟدزُومٔیَّ أ٣َََز ََُُل٣ّا  َة ا ٌَ ًَيَّأغ ب٩ِٔ أَِٔی َربٔي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٌٔيٕس أَ٪َّ  ا أََراَز أَِ٪ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َّ٤٠َ َٓ ِذبََح َذبٔيَحّة 

ِس َس٤َّ یَِذبَ  َٗ َٟطُ  ا٢َ  َٗ َٟطُ َس٥ِّ اهَّللَ َویَِحَک  ا٢َ  َ٘ َٓ ِيُت  ِس َس٤َّ َٗ ََل٦ُ  ُِ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ َس٥ِّ اهَّللَ  ا٢َ  َٗ ِبُس اهَّللٔ َحَضا  ًَ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِيُت اهَّللَ 

٤َُضا أَبَّسا ٌَ ِ إغ َواهَّللٔ ََل أَك ًَيَّ  ب٩ُِ 

ش ےن مکح ایک اےنپ الغؾ وک اکی اجونر ذحب رکےن اک بج وہ ذحب رکےن اگل وت علااہلل ےن ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ایع

ےن اہک  اہک مسب اہلل ہہک، الغؾ ےن اہک ںیم ہہک اکچ، رھپ علااہلل ےن اہک مسب اہلل ہہک رخایب وہ ریتے ےئل، الغؾ ےن اہک ںیم ہہک اکچ علااہلل

 ں اگ ۔مسق ےہ دخا یک ںیم ہی وگتش یھبک ںیہن اھکؤ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذاکة رضوری اک ایبؿ



 

 

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذاکة رضوری اک ایبؿ

     1047    حسیث 

ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َحا َّاَصا َٔٔظَوإي ٩ًَِ  َذَ َٓ ٤َِِٟوُت  أََػابََضا ا َٓ َٟطُ بٔأُحُٕس  َحّة  ِ٘ ٔ رٔثََة ََاَ٪ َیزِعَی ٟ

َٓک٠ُُوَصا َِٟيَص بَٔضا بَأِْض  ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُشئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ 

ا راہ  اھ ادح ںیم، اکیکی وہ رمےن یگل وت اس ےن اکی داھری دار اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ااصنری اینپ اوینٹن رچ

 ڑکلی ےس ذحب رک دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک ادنہشی ںیہن اھکؤ اس اک وگتش ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذاکة رضوری اک ایبؿ

     1048    حسیث 

 ٍٕ ََٟضا ََٔش٠ِ ٤ّ٨ََُا  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ََا٧َِت َتزِعَی  ٌِ َٜ ٔ ٕ أَ٪َّ َجارٔیَّة ل اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٕس أَِو َس ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس اذ ٌَ أُٔػيَبِت َطاْة ٨ِ٣َٔضا ٩ًَِ ٣ُ َٓ  

 َّٛ َذ َٓ ِتَضا  َٛ أَِزَر َٓک٠ُُوَصآَ ا٢َ ََل بَأَِض بَٔضا  َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َُٓشئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ٕ  ِتَضا بَٔحَحز

اعمذ نب دعس ےس رواتی ےہ ہک اکی ولڈنی بعک نب امکل یک رکبایں رچا ریہ یھت علس ںیم، اکی رکبی اس ےس رمےن یگل وت اےنس 

  آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ھچک رحج ںیہن اھکؤ اس وک ۔رھتپ ےس ذحب رک دی رھپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذاکة رضوری اک ایبؿ

     1049    حسیث 

 ًَ ا٢َ ََل بَأَِض بَٔضا َوَتََل صَٔذظٔ اِْلیََة ٩ًَِ  َ٘ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ذَبَائٔٔح َنَؼاَري ا َّطُ ُسئ١َٔ  ًَبَّإض أ٧َ َّطُ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  إ٧ٔ َٓ َُّٟض٥ِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َو٩ِ٣َ یََتَو

 ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

درتس ےہ دعب اس ےک ڑپاھ اس  علا اہلل نب ابعس ےس وساؽ وہا ہک رعب ےک اصنری اک ذہحیب درتس ےہ ای ںیہن اوہنں ےن اہک

م افہن مہنم ۔

ک

 

می

 آتی وک ونم وتیمہل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذاکة رضوری اک ایبؿ

     1050    حسیث 

 ًَ ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ک٠ُُوظُ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٓ ي اِْلَِوَزاَد  و٢ُ ٣َا ََفَ ُ٘ ًَبَّإض ََاَ٪ َي  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ 

 امکل وک اچنہپ ےہ ہک علااہلل نب ابعس ےتہک ےھت وج زیچ اکٹ دے روگں وک سپ اھک ےل اس وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذاکة رضوری اک ایبؿ

     1051    حسیث 

َِٟيطٔ  ٔ ِرَت إ ََل بَأَِض بٔطٔ إَٔذا اِؿُْطٔ َٓ  ٍَ ـَ ََ و٢ُ ٣َا ذُبَٔح بٔطٔ إَٔذا  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس

  اھکےن ںیم اس ےک بج رضورت وہ ۔دیعس نب بیسم ےتہک ےھت سج زیچ ےس ذحب ایک اجےئ بج وہ اکٹ دے ھچک رحج ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذہحیب اک اھکان رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ذہحیب اک اھکان رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1052    حسیث 

َٓ ٩ًَِ أََِی صُ  ٩ًَِ َذَٟٔک َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  أ٣َََزُظ أَِ٪ َیأ٠َََُِضا ث٥َُّ َسأ٢ََ  َٓ َضا  ـُ ٌِ ََ َک  ََٓتََحَّ ٕ ذُبَٔحِت  ٩ًَِ َطاة ٤َِِٟيَتَة َزیِزََة  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘

٩ًَِ َذَٟٔک  ُک َو٧ََضاُظ   َٟتََتََحَّ

ہ ےن اس ےک اھکےن اک مکح دای، رھپ اوب رمہ ےن زدی نب اوبرہریہ ےس وساؽ ایک ایگ ہک اکی رکبی ذحب رکےت وتق وھتڑا اس یلہ؟ اوبرہری

 اثتب ےس وپاھچ اوہنں ےن اہک رمدہ یھب اتلہ ےہ اور عنم ایک اس ےک اھکےن ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک ہچب یک ذاکة اک ایبؿ



 

 

  :   ابب
 
 

 ں ےک ایبؿ ںیماتکب ذب

 ٹیپ ےک ہچب یک ذاکة اک ایبؿ

     1053    حسیث 

 ٔ ََٓذََاةُ ٣َا فٔی بَِل٨َٔضا فٔی َذََاتَٔضا إ ُة  َٗ ِت ا٨َّٟا و٢ُ إَٔذا ٧َُٔحَ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ إٔذَا ٩ًَِ  َٓ زُُظ  ٌَ ُط َو٧ََبَت َط ُ٘ ِس َت٥َّ َخ٠ِ َٗ َذا ََاَ٪ 

َد ٩ِ٣ٔ بَ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ َجِوٓٔطٔ ََّخَ َد اٟسَّ َّي یَِْخُ طٔ ذُبَٔح َحً  ِل٩ٔ أ٣ُِّ

ا  

 

ض
غ
علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت بج رحن یک اجےئ اوینٹن وت اس ےک ٹیپ ےک ےچب یک یھب زاکة وہ اجےئ یگ رشبہکیط اس ےچب ےک امتؾ ا

اک ذحب رکان رضوری ےہ اتہک وخؿ اس ےک وپرے وہ  ےئ وہں اور ابؽ ابلکل لکن آےئ وہں ارگ وہ ہچب ٹیپ ےس زدنہ لکن آےئ وت اس 

 ٹیپ ےس لکن اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیم :   ابب
 
 

 اتکب ذب

 ٹیپ ےک ہچب یک ذاکة اک ایبؿ

     1054    حسیث 

 َّ ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا زُظُ ٩ًَِ َس ٌَ ُط َو٧ََبَت َط ُ٘ ِس َت٥َّ َخ٠ِ َٗ طٔ إَٔذا ََاَ٪  بٔيَحٔة فٔی َذََاةٔ أ٣ُِّ و٢ُ َذََاةُ ٣َا فٔی بَِل٩ٔ اٟذَّ ُ٘  ُط ََاَ٪ َي

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک زاکة ٹیپ ےک ہچب یک اس یک امں یک زاکت ےس وہ اجےئ یگ بج وہ ہچب وپرا وہ ایگ وہ اور ابؽ لکن آےئ وہں 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم : ابب

 وج اجونر ڑکلی ای رھتپ ےس امرا اجےئ اس ےک ہن اھکےن اک ایبؿ

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اجونر ڑکلی ای رھتپ ےس امرا اجےئ اس ےک ہن اھکےن اک ایبؿ

     1055    یثحس 



 

 

َْطَ  َٓ ٤َاَت  َٓ ا أََحُسص٤َُا  أ٣ََّ َٓ أََػبُِتُض٤َا  َٓ  ٖٔ ُِٟحزِ ٕ َوأ٧ََا بٔا ا٢َ َر٣َِيُت كَائَٔزی٩ِٔ بَٔحَحز َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ا ٩ًَِ ٧َآ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوأ٣ََّ ًَ َحطُ 

٤ََٓاَت  ُسو٦ٕ  َ٘ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز یَُذِّٛيطٔ َٔ ًَ ََٓذَصَب  ا اِْلََّخُ  ـّ ِبُس اهَّللٔ أَِي ًَ َحطُ  َْطَ َٓ ِب١َ أَِ٪ یَُذَِّٛيطُ  َٗ 

انعف ےن اہک ںیم ےن دو ڑچایں امرںی رھتپ ےس فرػ ںیم اکی رم آ ی اس وک د کنی دای علااہلل نب رمع ےن اور دورسی وک دوڑے ذحب 

 رکےن وک وسبےل ےس وہ رم آ ی ذحب ےس ےلہپ، اس وک یھب د کنی دای علااہلل نب رمع ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اجونر ڑکلی ای رھتپ ےس امرا اجےئ اس ےک ہن اھکےن اک ایبؿ

     1056    حسیث 

زَ  ٌِ ٔ٤ِٟ َت١َ ا َٗ ُظ ٣َا  ٕس ََاَ٪ یَِْکَ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َٗ ةُ ٩ًَِ  َٗ ِٟب٨ُُِس  اُق َوا

 اقمس نب دمحم؛ اس اجونر وک اھکان رکموہ اجےتن ےھت وج الیھٹ ای وگیل ےس امرا اجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےک ہن اھکےن اک ایبؿوج اجونر ڑکلی ای رھتپ ےس امرا اجےئ اس 

     1057    حسیث 

ِيُس ٩ِ٣ٔ اٟزَّمِٔی َوأَِط  َت١ُ بٔطٔ اٟؼَّ ِ٘ ُة ب٤َٔا يُ َت١َ اِْلِٔنٔشيَّ ِ٘ ُظ أَِ٪ ُت ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ یَِْکَ ٌٔيَس ب٩َِ ا  َباصٔطٔ ٩ًَِ َس

  وریغہ ےس ۔دیعس نب بیسم رکموہ اجےتن ےھت ےلہ وہےئ اجونر اک امران اس رطح ےسیج اکشر وک امرےت ںیہ ریت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1058    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ  ًَ ُت١ِ ٩ًَِ  ِ٘ ٥ِ َي َٟ َت١َ َوإِٔ٪  َٗ ٠َِيَک إِٔ٪  ًَ ٥ٔ ١َُِ ٣َا أ٣ََِشَک  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟک٠َِٔب ا و٢ُ فٔی ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي  ٤ََز أ٧َ

 علا اہلل نب رمع ےتہک ںیہ ارگہچ وہ اتک اس اکشر ںیم ےس ھچک اھکےل بت یھب اس اک اھکان درتس ےہ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1059    حسیث 

ْس ١َُِ َوإِٔ٪  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ ِيَس  َت١َ اٟؼَّ َٗ ٥ٔ إَٔذا  َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ِٟک٠َِٔب ا ٩ًَِ ا َّطُ ُسئ١َٔ  إؾ أ٧َ َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ٥ِ ٩ًَِ َس ْة َواحَٔسةْ َٟ ٌَ ـِ ََ َٙ إَٔلَّ   َتِب

دعس نب ایب واقص ےس وساؽ وہا ہک اتھکیس وہا اتک ارگ اکشر وک امر رک اھکےل وت؟ دعس ےن اہک ہک وت اھکےل سج دقر چب رےہ ارگہچ اکی یہ 

 وبیٹ وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1060    حسیث 

ِقٔ َو٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک أَ  أب َواٟؼَّ َ٘ ٌُ ِٟ َِٟبازٔي َوا وُٟوَ٪ فٔی ا ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ َف أَص١ِٔ ا ٌِ ََ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ُط ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘ ِٔ ٤َا َت َٛ طُ  َ٘ ِٔ َّطُ إَٔذا ََاَ٪ َي ٧

ًَلَی إِٔرَسأَٟضاا ا َػاَزِت إَٔذا ذَُٔکَ اِس٥ُ اهَّللٔ  َت٠َِت ٤٣َّٔ َٗ َََٓل بَأَِض بٔأ١ََِٔ ٣َا  ٤َُة  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ  ِٟکََٔلُب ا

ہ اہک امکل ےن ںیم ےن انس الہ ملع ےس ےتہک ےھت ہک ابز اور اقعب اور رقص اور وج اجونر اؿ ےک اشمہب ںیہ ارگ اؿ وک میلعت دی اجےئ اور و

وہ اجںیئ ےسیج اھکسےئ وہےئ ےتک دھجمسار وہےت ںیہ وت اؿ اک امرا وہا اجونر یھب درتس ےہ رشبہکیط مسب اہلل ہہک رک وھچڑے دھجمسار 

 اجںیئ ۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیماھکسےئ وہےئ دردن

     1061    حسیث 

 َ ِٟک٠َِٔب ث٥َُّ یَت َِٟبازٔي أَِو ٩ِ٣ٔ ا ِيَس ٩ِ٣ٔ ٣ََدأٟٔب ا َّٟٔذي یََتَد٠َُّؽ اٟؼَّ ُت فٔی ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوأَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َّطُ َٗ ََٓي٤ُوُت أ٧َ َربَُّؽ بٔطٔ 

 ََل َیٔح١ُّ أ٠ََُِطُ 

  ےس ای ےتک

 

 

  ےک ہنم ےس اکشر وھچٹ رک رم اجےئ وت اس اک اھکان درتس ںیہن ۔اہک امکل ےن ارگ ابز ےک پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکسےئ وہےئ دردنوں ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1062    حسیث 

 ٔ َذٟ َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو ازْٔر َٗ َٗ ُط َػاحٔبُطُ َوصَُو  ُٛ َيتِرُ َٓ ِٟک٠َِٔب  َِٟبازٔي أَِو فٔی فٔی ا ًَلَی َذبِٔحطٔ َوصَُو فٔی ٣ََدأٟٔب ا ُٗٔسَر  ًَلَی َذبِٔحطٔ َک ١َُُّ ٣َا   

َّطُ ََل َیٔح١ُّ أ٠ََُِطُ  إ٧ٔ َٓ ِٟک٠َُِب  َِٟبازٔي أَِو ا ُت٠َُط ا ِ٘ َّي َي  َحً

آدیم اقدر وہ اجےئ رگم اس وک ذحب ہن رکے اور ابز ےک ےجنپ ای ےتک ےک ہنم ںیم رےنہ دے اہک امکل ےن ےن سج اجونر ےک ذحب رکےن رپ 

 اہیں کت ہک ابز ای اتک اس وک امر ڈاےل وت اس اک اھکان درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1063    حسیث 

٨ََضا َٓ َِٟبَِحُ  َى ا َٔ َٟ ا  َّ٤ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَِٔی صَُزیَِزَة َسأ٢ََ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَِبُس ٩ًَِ ٧َآ ٠ََب  َ٘ ٍْ ث٥َُّ اِن ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٩ًَِ أ٠ََِٔطٔ  ُظ 

ًَِبُس اهَّللٔ ا أَِرَس٠َىٔي  َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ا٣ُُط  ٌَ َ َِٟبَِحٔ َوك أَ أُح١َّٔ َل٥ُِٜ َػِيُس ا ََٓقَ  ٕٔ ٤ُِِٟؼَح ًَا بٔا َس َٓ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی هَّللٔ  ٔلَی  ب٩ُِ ٤ًََُز إ

َّطُ ََل بَأَِض بٔأ٠ََِٔطٔ   صَُزیَِزَة إ٧ٔ

رمع ےس اس اجونر ےک ابرے سج وک درای د کنی دے، وت عنم ایک علااہلل ےن اس ےک  علاارلنمح نب ایب رہریہ ےن وپاھچ علااہلل نب

ای اک" اھکےن ےس، رھپ علااہلل  رھ  ےئ اور الکؾ اہلل وک وگنماای اور ڑپاھ اس آتی وک "الحؽ ایک ایگ واےطس اہمترے اکشر درای اک اور اعطؾ در

 ارلنمح نب ایب ارہریہ ےک اپس ہی ےنہک وک ہک اس اجونر اک اھکان درتس ےہ ۔انعف ےن اہک رھپ علااہلل نب رمع ےن ھجم وک اجیھب علا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1064    حسیث 



 

 

َِٟحارٔيِّ  ٕس ا ٌِ ا٩ًَِ َس ـّ ٌِ ََ َضا  ـُ ٌِ ََ ُت١ُ  ِ٘ ِٟحٔيَتأ٪ َي ٩ًَِ ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّطُ  أب أ٧َ َِٟدلَّ أَِو َت٤ُوُت  ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا

ا٢َ ٣ٔثِ  َ٘ َٓ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ُِٟت  َ ْس ث٥َُّ َسأ ٌِ ا٢َ َس َٗ َِٟيَص بَٔضا بَأِْض  ا٢َ  َ٘ َٓ ّزا   ١َ َذَٟٔک َِصَ

دعس اجری ومیل رمع نب اطخب ےن اہک ہک ںیم ےن وپاھچ علااہلل نب رمع ےس وج ایلھچمں اؿ وک ایلھچمں امر ڈاںیل ای رسدی ےس رم اجںیئ 

 اوہنں ےن اہک اؿ اک اھکان درتس ےہ رھپ ںیم ےن علااہلل نب رمع ےس وپاھچ اوہنں ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1065    حسیث 

َِٟبَِحُ بَأِّسا َى ا َٔ َٟ َُّض٤َا ََا٧َا ََل َیَزیَأ٪ ب٤َٔا   ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة َوَزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ

  نب اثتب اس اجونر اک اھکان سج وک درای د کنی دے درتس اجےتن ےھت ۔اوبرہریہ اور زدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 درای ےک اکشر ےک ایبؿ ںیم

     1066    حسیث 

بِ  ًَ ا٢َ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َ٘ َٓ َِٟبَِحُ  َى ا َٔ َٟ ا  َّ٤ًَ  ٥َٜٔ َِٟح َشأَُٟوا ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َٓ ٔس٣ُوا  َٗ َِٟحارٔ  َِٟيَص بٔطٔ  ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

 َ أ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک ث٥َُّ ائُِتونٔی  اِسأَُٟوص٤َُا  َٓ ٔلَی َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت َوأَِٔی صَُزیَِزَة  ا٢َ اذَِصبُوا إ َٗ َشأَُٟوص٤َُا بَأِْض َو َٓ أََتِوص٤َُا  َٓ وََلٔ٪  ُ٘ ِخبٔرُونٔی ٣َاَذا َي

٠ُُِٗت َل٥ُِٜ  ِس  َٗ ا٢َ ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ أَِخبَرُوُظ  َٓ أََتِوا ٣َزَِواَ٪  َٓ اََل ََل بَأَِض بٔطٔ  َ٘ َٓ 

ک ایب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک ھچک ولگ اجر ےک رےنہ واےل رمواؿ ےک اپس آےئ اور وپاھچ ہک سج اجونر وک

 

 ھی
ت ب

 درای 

دے اس اک ایک مکح ےہ رمواؿ ےن اہک اس اک اھکان درتس ےہ اور مت اجؤ زدی نب اثتب اور اوبرہریہ ےک اپس اور وپوھچ اؿ ےس رھپ ھجم وک 

آؿ رک ربخ رکو ایک ےتہک ںیہ، اوہنں ےن وپاھچ اؿ دوونں ےس دوونں ےن اہک درتس ےہ اؿ ولوگں ےن رھپ آؿ رک رمواؿ ےس اہک 

 اہک ںیم ےن وت مت ےس ےلہپ یہ ہہک اکچ  اھ ۔رمواؿ ےن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رہ داتن واےل دردنے ےک رحاؾ وہےن اک ایبؿ

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہ داتن واےل دردنے ےک رحاؾ وہےن اک ایبؿ

     1067    حسیث 

ا٢َ أ١ََُِ ١َُِّ ذٔي ٧َإب ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟدَظىٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ََبَة ا ٌِ ا٦ْ ٩ًَِ أَِٔی َث َٔ ََحَ َبا  اٟشِّ

 اوب ہبلعث ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رہ دردنے داتن واےل اک اھکان رحاؾ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہ داتن واےل دردنے ےک رحاؾ وہےن اک ایبؿ

     1068    حسیث 

 َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٦ْ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٔ ََحَ َبا  ١َُِ ١َُِّ ذٔي ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک رہ دردنے داتن واےل اک اھکان رحاؾ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ اؿ اک ایبؿ نج اجونروں اک اھکان رکموہ

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج اجونروں اک اھکان رکموہ ےہ اؿ اک ایبؿ

     1069    حسیث 

ََّضا ََل تُِؤ١ََُ ْٔلَ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک  ٔ أ٧َ َِٟح٤ٔير ا٢ٔ َوا َِ ٔ ِٟب َِٟدِي١ٔ َوا ٍَ فٔی ا َِٟدِي١َ  ٩ًَِ ٣َأٟک أَ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َس٤ٔ ا٢َ َوا َٗ الَی  ٌَ ا٢َ  َوَت َِ ٔ ِٟب َوا

بُوا ٨ِ٣َٔضا َو٨ِ٣َٔضا َتأ٠َُُِوَ٪  َٛ ا٦ٔ ٟٔتَرِ ٌَ الَی فٔی اِْلَِن ٌَ ا٢َ َتَباَرَک َوَت َٗ بُوَصا َوزٔی٨َّة َو َٛ َِٟح٤ٔيَر ٟٔتَرِ وا َوا الَی َٟٔيِذَُکُ ٌَ ا٢َ َتَباَرَک َوَت َٗ  َو

ک٠ُُوا  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ بَضٔي٤َٔة اِْلَِن َٗ ًَلَی ٣َا َرَز َِٟبائَٔص صَُو اِس٥َ اهَّللٔ  ت أَ٪َّ ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک و َس٤ٔ َٗ تَرَّ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٍَ َوا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ٤ٌُٔوا ا ِ ٨ِ٣َٔضا َوأَك

ؤب  ُٛ َِٟح٤ٔيَر ٟرٔلُّ ا٢َ َوا َِ ٔ ِٟب َِٟدِي١َ َوا ََٓذََکَ اهَّللُ ا ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َّائٔزُ  تَرَّ صَُو اٟز ٌِ ٤ُِٟ ٘ٔيرُ َوأَ٪َّ ا َٔ ِٟ ا٦َ ٟرٔلُّ  ا ٌَ ؤب َواٟزِّی٨َٔة َوَذََکَ اِْلَِن ُٛ



 

 

ا ـّ ٘ٔيرُ أَِي َٔ ِٟ ٍُ صَُو ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ  َواِْل١ََِٔ 

اہک امکل ےن وھگڑوں اور رچخوں اور دگوھں وک ہن اھکںیئ ویکہکن اہلل لج الجہل ےن رفامای "اور دیپا ایک مہ ےن وھگڑوں اور رچخوں اور 

قح ںیم "دیپا ایک مہ ےن اؿ وک اتہک مت اؿ رپ وسار وہ اور اؿ وک  دگوھں وک وساری اور آراشئ ےک واےطس"، اور رفامای ابیق وچاپؤں ےک

ےنگن واےل اھکؤ" اور رفامای اہلل اعتیل ےن "اتہک ںیل انؾ اہلل اک اؿ وچاپؤں رپ وج دای اہلل ےن اؿ وک وس اھکؤ اؿ ںیم ےس اور الھکؤ ریقف اور ام

 وک" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

     1070    حسیث 

 َ َتٕة َ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔظاةٕ ٣َيِّ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَِلاَصا ٣َِوََلّة ٤َِٟٔي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ ٩ًَِ  اَ٪ أَ

 َٓ ََّضا ٣َِيَتْة  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُت٥ِ بٔح٠ِٔٔسصَا  ٌِ َٔ ََل ا٧َِت َٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َػل َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘

 ٦َ ٤ََّا َُحِّ ٥َ إ٧ٔ  أ٠َََُِضا َوَس٠َّ

علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اینپ زوہج ومیمہن ےک الغؾ یک رمدار رکبی ےک اپس ےس زگرے ، ہی 

رکبی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس الغؾ وک دی یھت۔ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ویکں اکؾ ںیم ہن الےئ مت اھکؽ اس یک، اوہنں 

 اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وہ رمدار ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہک رمدار اک اھکان رحاؾ ےہ ۔ ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

     1071    حسیث 

ِس  َ٘ َٓ َّ اِْلَٔصاُب  ٔ ا٢َ إَٔذا زُب َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ   كََضزَ ٩ًَِ 

 علا اہلل نب ابعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج اھکؽ دابتغ یک اجےئ اپک وہ اجےئ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدار یک اھکولں اک ایبؿ

     1072    حسیث 

َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤َِِٟيَتةٔ إَٔذا ٩ًَِ  ٔ ا ٍَ بُٔح٠ُوز ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز أَِ٪ يُِشَت٤َِت ًَ  

ِت  َِ  زَُٔ

رضحت اعہشئ زوہج یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےس رواتی ےہ ہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رمدار یک اھکولں ےس عفن 

 ااھٹےن وک بج دابتغ رکیل اجںیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ےب رقار وہ اجےئ رمدار ےک اھکےن رپ اس اک ایبؿ

 اتکب اکشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ےب رقار وہ اجےئ رمدار ےک اھکےن رپ اس اک ایبؿ

     1073    حسیث 

َْطُّ  ٩ًَِ  ـِ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ُي ا٢َ ٣َأٟک ٣َأٟک  َٗ ٤ّ٨ََُا ب٤َٔکَا٧ٔطٔ َذَٟٔک  ا أَِو  ًّ ِو٦ٔ أَِو َزِر َ٘ ِٟ ٤َِِٟيَتٔة أََیأ١َُُِ ٨ِ٣َٔضا َوصَُو َیحُٔس ث٤َََز ا ٔلَی ا إِٔ٪ َه٩َّ  إ

ا  ّٗ سُّ َسارٔ ٌَ َّي ََل يُ وَرتٔطٔ َحً ُٗو٧َُط ََْٔضُ ٥ٔ٨َ ُيَؼسِّ َِ ِٟ َٔ أَِو ا َِّر ٔ أَِو اٟز ٤َز ٍَ یَُسُظ َرأَیُِت أَِ٪ َیأ١ََُِ ٩ِ٣ٔ أَيِّ َذَٟٔک أَ٪َّ أَص١َِ َذَٟٔک اٟثَّ َل ِ٘ ُت َٓ

٤َِِٟيَتَة َوإِٔ٪ صَُو  ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأ١ََُِ ا َٔک أََحبُّ إ ًَُط َوََل َیِح١ُٔ٤ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا َوذَٟ سَّ َوَجَس ٣َا َیزُزُّ ُجو ٌَ ُٗوُظ َوأَِ٪ ُي َخٔشَي أَِ٪ ََل ُيَؼسِّ

ا ب٤َٔا أََػاَب ٩ِ٣ٔ  ّٗ ِّی َسارٔ ٍَ أَن ْة ٣َ ٌَ َِٟوِجطٔ َس ًَلَی صََذا ا ٤َِِٟيَتٔة  ُط فٔی أ١ََِٔ ا َٟ َٟطُ ٨ًِٔٔسي َو ٤َِِٟيَتٔة َخيِْر  إٔ٪َّ أ١َََِ ا َٓ َٔک  ُٖ أَِ٪ ذَٟ أََخا

٤َِِٟيَتٔة یُزٔیُس اِستَٔحاَزَة أَِخٔذ أ٣ََِوا٢ٔ ا٨َّٟأض َوُزُرؤًض٥ِٔ َو  ٔلَی ا َْطَّ إ ـِ ٥ِ ُي َٟ  ٩ِ ًَازٕ ٤٣َّٔ ُسَو  ٌِ ا٢َ َي َٗ إر  ث٤َٔارٔص٥ِٔ بَٔذَٟٔک بُٔسؤ٪ اِؿْٔطَ

ُت  ٌِ  ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ

اہک امکل ےن رطضم وک درتس ےہ ہک رمدہ ٹیپ رھب رک اھکےئ اور اس ںیم ےس ھچک وتہش ااھٹ رےھک نکیل الحؽ لم اجےئ وت اس وتہش وک 

 د کنی دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم : ابب

 ےقیقع اک ایبؿ

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع اک ایبؿ

     1074    حسیث 

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َٚ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َؿ٤َِزَة  و ُ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ ََل أُحٔبُّ ا َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ٘ٔي ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َوَس٥ََّ٠ 

 ِ١ ٌَ ِٔ ٠َِي َٓ  ٔ َٟٔسظ ٩ًَِ َو أََحبَّ أَِ٪ ی٨َُِشَک  َٓ َْٟس  َٟطُ َو ا٢َ ٩ِ٣َ ُؤَٟس  َٗ َظ اَِلِس٥َ َو ٤ََّا ََکٔ َُّط إ٧ٔ أ٧َ َٛ  َو

ہیلع وملس ےس ےقیقع ےک ابرے وپاھچ ایگ وت  ینب رمضہ ےک اکی صخش ےس رواتی ےہ اس ےن اےنپ ابپ ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

اےنپ ےچب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم وقعؼ وک دنسپ ںیہن رکات ینعی اس انؾ وک اندنسپ ایک اور رفامای سج صخش اک ہچب دیپا وہ اور وہ 

 یک رطػ ےس رقابین رکان اچےہ وت رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع اک ایبؿ

     1075    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َٓاك٤َُٔة ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َوَز٧َِت  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ َز َحَش٩ٕ َوحُ ٩ًَِ َج ٌَ ٥َ َط َشيِٕن َوَزی٨ََِب ٠َّ

ّة  َـّ ٔ ِت بٔز٧َٔٔة َذَٟٔک ٓ َٗ َتَؼسَّ َٓ  َوأ٦ُِّ ٠َُُِثو٦ٕ 

اامؾ دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک رضحت افہمط ےن رضحت نسح رضحت نیسح اور زبنی اور اؾ وثلکؾ ےک ابؽ وتؽ رک اؿ ےک ربارب 

 اچدنی دصہق یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع اک ایبؿ



 

 

     1076    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ ا٢َ َوَز٧َِت  َٗ َُّط  ُِٟحَشئِن أ٧َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا ٔس ب٩ِٔ  َز َحَش٩ٕ َوحَُشيِٕن ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌَ ٥َ َط  َوَس٠َّ

ّة  َـّ ٔ ِت بٔز٧َٔتٔطٔ ٓ َٗ َتَؼسَّ َٓ 

 اامؾ دمحم ابرق ےس رواتی ےہ ہک رضحت افہمط ےن نسح اور نیسح ےک ابؽ وتؽ رک اؿ ےک ربارب اچدنی دصہق یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

 ب ےقیقع ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

     1077    حسیث 

ًَِلاُظ إٔیَّاصَ  ّة إَٔلَّ أَ َ٘ ًَ٘ٔي ٥ِ ی٩َُِٜ َيِشأَُٟطُ أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  َٟ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٩ًَِ ٧َآ َٟسٔظٔ ََٔظاةٕ َطاةٕ  ٩ًَِ َو  ُّٙ ٌُ ا َوََاَ٪ َي

 ٔ ورٔ َواِْل ُٛ  ٧َأث اٟذُّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےس وج وکیئ اؿ ےک  رھ واولں ںیم ےس ےقیقع ےک ابرے اتہک وت وہ دےتی اینپ اوالد یک رطػ ےس 

 وخاہ ڑلاک وہ ای ڑلیک اکی اکی رکبی )ےقیقع ںیم( ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

     1078    حسیث 

ِو َٔ  َٟ َة َو َ٘ ٘ٔي ٌَ ِٟ ُت أَِٔی َيِشَتٔحبُّ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  َِّئمِّ أ٧َ َِٟحارٔٔث اٟت ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ا ُٔورٕ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِؼ ٌُ 

  اوہنں ےن اےنپ وادل ےس انس ہک  ہقیق  رتہ ےہ ارگہچ اکی ڑچای یہ وہ ۔دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت ےس رواتی ےہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

     1079    حسیث 



 

 

طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٩ًَِ َحَش٩ٕ َوحَُشيِٕن ابِىَِي   َّٙ َّطُ ًُ  أ٧َ

 رضحت نسح اور نیسح اک  ہقیق وہا  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ےقیقع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےقیقع یک رتبیک اک ایبؿ

     1080    سیثح 

 ٕ ورٔ َواِْل٧َٔأث ََٔظاة ُٛ ٩ًَِ ب٨َٔيطٔ اٟذُّ  ُّٙ ٌُ ٔ ََاَ٪ َي َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر َوَة أَ٪َّ أَبَاُظ ُُعِ ٕ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ  َطاة

 رعوہ نب زریب اینپ اوالد یک رطػ ےس وخاہ ڑلاک وہ وخاہ ڑلیک اکی اکی رکبی رکےت ےھت ےقیقع ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک : ابب

 نج اجونروں یک رقابین رکان عنم ےہ ۔

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 نج اجونروں یک رقابین رکان عنم ےہ ۔

     1081    حسیث 

ًَازٕٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ِٟبََرأء ب٩ِٔ  ا ٩ًَِ ا ٌّ ََ ا٢َ أَِر َٗ ٔ َو أََطاَر بَٔئسظ َٓ َحایَا  َـّ َقى ٩ِ٣ٔ اٟ ٥َ ُسئ١َٔ ٣َاَذا یُتَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ   َػل

 ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َْصُ ٩ِ٣ٔ یَٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٗ و٢ُ یَٔسي أَ ُ٘ ٔ َوَي ِٟبََراُء ئُظيرُ بَٔئسظ ِّ َوََاَ٪ ا َِٟبي ِوَراُء زَِجاُء ا ٌَ ِٟ َضا َوا ٌُ ُن َه٠ِ

ًَّٟٔي ََل ت٨ُِقٔی اُء ا َٔ ِح ٌَ ِٟ ُِّن ٣ََزُؿَضا َوا َِٟبي ُة ا ـَ ٤َِٟزٔي َوُرَصا َوا ًَ ُِّن  َِٟبي  ا

رباء نب اعزب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ایگ رقابین ںیم نک اجونروں ےس انچب اچےئہ؟ آپ یلص اہلل 

اویلگنں ےس اتبای ہک اچر ےس انچب اچےئہ ربا نب اعزب یھب اویلگنں ےس اتبای رکےت اور ےتہک ہک ریما اہھت وچڑا ےہ روسؽ  ہیلع وملس ےن اینپ

دالب سج  اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اہھت ےس، اکی ڑگنلا وج لچ ہن ےکس اور اکان سج اک اکان نپ الھک وہ اور امیبر سج یک امیبری اظرہ وہا اور

  ےہ ۔ںیم وگدا ںیہن



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 نج اجونروں یک رقابین رکان عنم ےہ ۔

     1082    حسیث 

َحایَا َو  َـّ قٔی ٩ِ٣ٔ اٟ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ یَتَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َؽ ٩ِ٣ٔ َخ٠َِ٘ٔضا٩ًَِ ٧َآ َ٘ ًَّٟٔي َن ٥َِٟ ُتٔش٩َّ َوا ًَّٟٔي  ِٟبُِسٔ٪ ا  ا

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع اؿ رقابوینں ےس ےتچب وج ہنسم ہن وہںیت اور سج اک وکیئ وضع ہن وہات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کت اامؾ دیع یک امنز ےس افرغ ہن وہ رقابین یک اممتعن اک ایبؿبج 

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 بج کت اامؾ دیع یک امنز ےس افرغ ہن وہ رقابین یک اممتعن اک ایبؿ

     1083    حسیث 

ِب١َ أَِ٪  َٗ ٔ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ أَبَا بُزَِزَة ب٩َِ ٧َٔيإر َذبََح َؿٔحيََّتُط  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ اِْلَِؿَهى ٩ًَِ ََُظيِر ًَ َّى اهَّللُ  یَِذبََح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا٢َ أَبُو بُزِزَ  َٗ ى  ٕة أَُِّخَ ٔحيَّ ـَ وَز َٔ ٌُ ٥َ أ٣َََزُظ أَِ٪ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ زَ ا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َٓ ًّ َة ََل أَٔجُس إَٔلَّ َجَذ

ا٢َ  َٓاذِبَِح  َٗ ا  ًّ ٥ِ َتحِٔس إَٔلَّ َجَذ َٟ  َوإِٔ٪ 

ریشب نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک ااب ربدہ نب اینر ےن ذحب یک رقابین اینپ لبق اس ابت ےک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ذحب رکںی وت 

اہلل ہیلع وملس ریمے اپس وت اب ھچک ںیہن  آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن دورسی رقابین اک اؿ وک مکح دای اوہنں ےن اہک ہک ایروسؽ اہلل یلص

 فرػ اکی رکبی ےہ اکی اسؽ یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایس وک ذحب رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 رغ ہن وہ رقابین یک اممتعن اک ایبؿبج کت اامؾ دیع یک امنز ےس اف

     1084    حسیث 

َّطُ  ُسَو یَِو٦َ اِْلَِؿَهى َوأ٧َ ِِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔي٥ٕ أَ٪َّ ًَُوی٤َِٔز ب٩َِ أَِطَقَ ذَبََح َؿحٔيََّتُط  ًَبَّاز َّى اهَّللُ  ٩ًَِ  َٝ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔ َذََکَ َذٟ



 

 

أ٣َََزُظ  َٓ ى٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕة أَُِّخَ ٔحيَّ ـَ وَز َٔ ٌُ  أَِ٪ َي

ابعدہ نب میمت ےس رواتی ےہ ہک وعرمی نب ارقش ےن ذحب یک رقابین اینپ دوسںی اترجی یک رجف ےس رتشیپ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس 

 ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن دورسی رقابین اک مکح دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج اجونر یک رقابین بحتسم ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 سج اجونر یک رقابین بحتسم ےہ اس اک ایبؿ

     1085    حسیث 

 ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ى ٣َزَّّة بٔا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َؿهَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َ٪ ث٥َُّ أَذِبََحُط یَِو٦َ  ٩ًَِ ٧َآ ٔحيَّل أَِْقَ َٓ ِبّظا  َٛ ُط  َٟ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أَِطتَرَٔي  َٓ

َٙ َرأَِسطُ حٔي َح٠َ َٓ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَى  ٠ُِت ث٥َُّ ح١َٔ٤ُ إ ٌَ َٔ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ َّى ا٨َّٟأض  ا اِْلَِؿَهى فٔی ٣َُؼل ـّ َِٜبُع َوََاَ٪ ٣َزٔي َن ذُبَٔح اِل

٥ِ َيِظ  ًَلَىَٟ ُٚ اٟزَّأِٔض بَٔوأجٕب  َِٟيَص حََٔل و٢ُ  ُ٘ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َي ٍْ َوََاَ٪  ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٍَ ا٨َّٟأض  ٌٔيَس ٣َ ِٟ ِس  َضِس ا َٗ ى َو ٩ِ٣َ َؿهَّ

٠َُط اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌَ َٓ 

ا گنیس دار رخدیےن اک اور اس ےک ذحب انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن رقابین یک اکی ابر دمہنی ںیم وت ھجم وک مکح ایک اکی رکب

 ھا  ایگ علااہلل نب رمع ےک اپس بج اوہنں ےن اانپ
ح
ت ب 

ی ےک روز دیعاگہ ںیم ںیم ےن ااسی یہ ایک رھپ وہ رکبا ذحب ایک وہا 

ح

 

ض

 رکےن اک دیعاال

ےتہک ےھت ہک رس ڈنماان رقابین رکےن واےل رس ڈنماای، اؿ دونں ںیم وہ امیبر ےھت دیع یک امنز وک یھب ںیہن آےئ اہک انعف ےن علااہلل نب رمع 

 رپ وابج ںیہن ےہ رگم علااہلل نب رمع ےن ویں یہ رس ڈنماای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن اک ایبؿ

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 تش رھک وھچڑےن اک ایبؿرقابین اک وگ

     1086    حسیث 



 

 

َحایَ  َـّ ٔ اٟ ٩ًَِ أ١ََِٔ ُُٟحو٦ ٥َ ٧ََنى  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ُس ٩ًَِ َجابٔز ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ٕ ث٥َُّ  َس ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ ٌِ ََ ا 

زُوا َوازََّّٔخُ  ُٗوا َوَتزَوَّ  وا٠َُُوا َوَتَؼسَّ

اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےلہپ عنم ایک  اھ رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن ےس نیت دؿ ےس زایدہ رھپ 

 رفامای دعب اس ےک اھکؤ اور دو اور وتہش انبؤ اور رھک وھچڑو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن اک ایبؿ

     1087    حسیث 

٩ًَِ أ١ََِٔ ُُٟحو٦ٔ اٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ ٧ََنى َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َوإٗٔس أ٧َ ًَِبُس ٩ًَِ  ا٢َ  َٗ َس ثَََلٕث  ٌِ ََ َحایَا  اهَّللٔ  َـّ

ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ  ُت  ٌِ َٚ َس٤ٔ َِٟت َػَس ا َ٘ َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ٌَ ٔ ٟ َٝ ٔ ُت َذٟ ََٓذََکِ ٥َ ب٩ُِ أَِٔی بَِْکٕ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   َػل

َة اِْلَِؿَهى فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ ا َِٟبازٔیَةٔ َحِْضَ َّٖ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا و٢ُ َز ُ٘ َّى اهَّللُ َت ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  هَّللٔ َػل

َٝ ٗٔي١َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ ٔ َس َذٟ ٌِ ََ ا ََاَ٪  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ُٗوا ب٤َٔا بَقَٔی  وا َٟٔثََلٕث َوَتَؼسَّ ٥َ ازََّّٔخُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ِس ًَ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ََاَ٪ ا َ٘ َٓ دُٔذوَ٪ ٨ِ٣َٔضا اِْلَِسَ٘ٔيَة  َٞ َویَتَّ َِٟوَز َحاَیاص٥ُِ َویَِح٠٤ُُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا ا ـَ وَ٪ َٔ ٌُ ٔٔ ٠ًََِيطٔ ٨َّٟاُض ی٨ََِت َّى اهَّللُ   َػل

ا َ٘ َٓ َس ثَََلٕث  ٌِ ََ َحایَا  َـّ ٔ اٟ ٩ًَِ ُُٟحو٦ اُٟوا ٧ََضِيَت  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ َٝ أَِو  ٔ ٥َ َو٣َا َذٟ ٤ََّا َوَس٠َّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

وِ  َٗ ٔة  َّٓ ا ىٔي بٔاٟسَّ ٌِ وا َي ُٗوا َوازََّّٔخُ ک٠ُُوا َوَتَؼسَّ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ َِّٓت  ًَّٟٔي َز َّٓةٔ ا ا ٤َِٟٔسی٨َةَ ٧ََضِيُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اٟسَّ س٣ُٔوا ا َٗ  ٣ّا ٣ََشاٛٔيَن 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک رقابوینں ےک وگتش اھکےن ےس دعب نیت دؿ ےک علااہلل  علا اہلل نب وادق ےس رواتی ےہ ہک

نب ایب رکب ےن اہک ںیم ےن ہی رمعہ تنب علاارلنمح ےس ایبؿ ایک وہ وبںیل چس اہک علااہلل نب وادق ےن ںیم ےن انس رضحت اعہشئ ےس ہک 

 ھچک ولگ ک لگ ےک رےنہ واےل آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن اک ایبؿ

     1088    حسیث 

ا٢َ ا٧ُِو  َ٘ َٓ َِٟح٤ّا  َِٟيطٔ أَص٠ُِطُ  ٔ ٦َ إ سَّ َ٘ َٓ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسََفٕ  َٗ َُّط  ُِٟدِسرٔيِّ أ٧َ ٌٔيٕس ا اُٟوا ٩ًَِ أَِٔی َس َ٘ َٓ زُوا أَِ٪ یَُٜوَ٪ صََذا ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ٔ اِْلَِؿَهى 



 

 

 ٔ اُٟوا إ َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنى  ًَ َّى اهَّللُ  ٥َِٟ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس أَ ا٢َ أَبُو َس َ٘ َٓ َّى صَُو ٨ِ٣َٔضا  ِس ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٧

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللُ  ًَ َّى اهَّللُ  أُِخبَٔر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ َذٟ َشأ٢ََ  َٓ ٌٔيٕس  َد أَبُو َس َْخَ َٓ َٞ أ٣َِْز  َس ٌِ ا٢َ ٧ََضِيُت٥ُِٜ ََ َٗ  

 َٓ ٩ًَِ أَل٧ِتَٔباذٔ  وا َو٧ََضِيُت٥ُِٜ  ُٗوا َوازََّّٔخُ ک٠ُُوا َوَتَؼسَّ َٓ َس ثَََلٕث  ٌِ ََ ا٦ْ َو٧ََضِيُت٥ُِٜ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلَِؿَهى  ا٧ِتَبُٔذوا َو١َُُّ ٣ُِشْٔکٕ ََحَ

وُٟوا ُسّؤا ُ٘ ىٔي ََل َت ٌِ وُٟوا صُِحّزا َي ُ٘ زُوُروَصا َوََل َت َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ  ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا

ں اوب دیعس دخری رفس ےس آےئ اؿ ےک  رھ ےک ولوگں ےن وگےش اسےنم رےھک اوہنں ےن اہک دوھکی ںیہک رقابین اک وگتش ہن وہ اوہن

ہیلع ےن اہک رقابین یہ اک وت ےہ، اوبدیعس ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ےس عنم ایک  اھ، ولوگں ےن اہک دعب آپ یلص اہلل 

وملس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ابب ںیم دورسا مکح رفامای، اوب دیعس  رھ ےس ےلک اس ارم یک قیقحت رکےن وک، بج اؿ وک 

ؤ ربخ یچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک عنم ایک  اھ رقابین اک وگتش اھکےن ےس دعب نیت روز ےک نکیل اب اھک

اور دصہق دو اور رھک وھچڑو اور ںیم ےن مت وک عنم ایک  اھ ذیبن انبےن ےس ضعب ربونتں ںیم اب انبؤ سج ربنت ںیم اچوہ نکیل وج زیچ ہشن 

 ا رکے وہ رحاؾ ےہ اور ںیم ےن مت وک عنم ایک  اھ ربقوں یک زایرت ےس اب زایرت رکو ربقوں یک رگم ہنم ےس ربی ابت ہن اکنول ۔دیپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی وہےن اک ایبؿ

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی وہےن اک ایبؿ

     1089    حسیث 

ُِٟحَس  ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٧َا ٣َ ا٢َ ٧َََحِ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َِٟبَقَ ٩ًَِ َجابٔز ٕة َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب َِٟبَس٧ََة  َة یِبَٔئة ا

ةٕ  ٌَ  ٩ًَِ َسِب

اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک مہ ےن رحن ایک دحہیبی ےک اسؽ اوٹن اسھت آدویمں ےک رطػ ےس اور اگےئ ذحب یک است 

 آدویمں یک رطػ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی وہےن اک ایبؿ



 

 

     1090    حسیث 

 َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ًََلاَء ب٩َِ َيَشإر أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيَّ أَِخبََرُظ  َِٟواحَٔسةٔ یَِذبَُحَضا ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ َػيَّازٕ أَ٪َّ  اةٔ ا ِّی بٔاٟظَّ ه ـَ ا نُ

٨ًَِطُ  ََٓؼاَرِت ٣َُباَصاةّ  اٟزَُّج١ُ  ُس  ٌِ ََ ٩ًَِ أَص١ِٔ بَِيتٔطٔ ث٥َُّ َتَباوَى ا٨َّٟاُض   َو

امعرہ نب ایصد ےس رواتی ےہ ہک اطعء نب اسیر ےن ربخ دی اؿ وک، اوب اویب ااصنری ےس نس رک ےتہک ےھت ہک مہ رقابین رکےت ےھت اکی 

  رک رہ اکی یک رطػ ےس اکی اکی رکبی رکان رشوع یک ۔رکبی اےنپ اور اےنپ امتؾ  رھ واولں یک رطػ ےس دعب اس ےک رخف ھجمس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی وہےن اک ایبؿ

     1091    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟٝ َوأَِحَش٩ُ ٣َا َِٟبَس٧ََة َویَِذبَ  َٗ ٩ًَِ أَص١ِٔ بَِيتٔطٔ ا ٨ُِط َو ًَ اةٔ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ ی٨َََِحُ  ةٔ َواٟظَّ َِٟبَقَ َِٟبَس٧َٔة َوا ُت فٔی ا ٌِ َة َس٤ٔ َِٟبَقَ ُح ا

ا أَِ٪ َيِظتَرَٔي ا٨َّٟ  أ٣ََّ َٓ ُض٥ِ ٓٔيَضا  ُٛ ٨ًَُِض٥ِ َوَيِْشَ َِٟواحَٔسَة صَُو ی٠٤ََُِٜٔضا َویَِذبَُحَضا  اَة ا اَة َواٟظَّ َة أَِو اٟظَّ َِٟبَقَ َِٟبَس٧ََة أَِو ا ََفُ ا

 ٔ َٟطُ ح ّة ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َوَیُٜوُ٪  ُد ١َُُّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ حٔؼَّ ُيِْخٔ َٓ َحایَا  َـّ ٝٔ َواٟ ُش وَ٪ ٓٔيَضا فٔی ا٨ُّٟ ُٛ ٔ َٝ َيِظتَر ٔ إٔ٪َّ َذٟ َٓ َِٟح٤َٔضا  ْة ٩ِ٣ٔ  ؼَّ

 َّ َِٟحٔسیَث أ٧َ ٨َا ا ٌِ ٤ََّا َس٤ٔ ُظ َوإ٧ٔ َِٟواحٔسٔ یُِْکَ ِٟبَِئت ا ٩ًَِ أَص١ِٔ ا ٤ََّا یَُٜوُ٪  ٝٔ َوإ٧ٔ ُش ُٞ فٔی ا٨ُّٟ  ُط ََل ُيِظتََر

اہک امکل ےن ںیم ےن وج  رتہ انس ےہ اس ابب ںیم وہ ہی ےہ ہک آدیم اےنپ اور اےنپ  رھ واولں یک رطػ ےس اکی اوٹن ای اگےئ ای رکبی 

رشکی رکے نکیل ہی وصرت ہک اکی آدیم اکی اوٹن ای اگےئ ای رکبی سج اک وہ امکل وہ ذحب رکے اور بس آدویمں وک وثاب ںیم 

 ردس تمیق ےل اور اس ےک وماقف وگتش دے رکموہ 

 

ضة
رخدی رکے اور یئک آدویمں وک رقابین ںیم رشکی رکے ینعی رہ اکی ےس ج

 رقابین وہ  یتک ےہ ۔ ےہ مہ ےن وت ہی انس ےہ ہک رقابین ںیم رشکی ںیہن وہ  اتک ہکلب اکی  رھ ےک ولوگں یک رطػ ےس اکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 اکی رقابین ںیم یئک آدویمں ےک رشکی وہےن اک ایبؿ

     1092    حسیث 

ا٢َ ٣َا ٧َََحَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ َّطُ  ّة َواحَٔسّة ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ََقَ ٩ًَِ أَص١ِٔ بَِيتٔطٔ إَٔلَّ بََس٧َّة َواحَٔسّة أَِوَ  ٨ِطُ َو ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ   َػل

ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ا٢َ ٣َأٟٝ ََل أَِزرٔي أَیََّتُض٤َا  َٗ 



 

 

 یک رطػ ےس اکی اونٹ ای اکی اگےئ انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن یھبک اےنپ اور ےنپ الہ تیب

 ےس زایدہ ںیہن رقابین ایک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ہچب ٹیپ ںیم وہ اس یک رطػ ےس رقابین رکان۔

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 ان۔وج ہچب ٹیپ ںیم وہ اس یک رطػ ےس رقابین رک

     1093    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟٝ أَ  ثَىٔي  ٔ اِْلَِؿَهى و َحسَّ َس یَِو٦ ٌِ ََ ا٢َ اِْلَِؿَهى یَِو٣َأ٪  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی ٩ًَِ ٧َآ  ٩ًَِ ُط  َِ َُّط ب٠ََ ٧

 َٝ ٔ  كَأٟٕب ٣ِٔث١ُ َذٟ

رضحت یلع ےن یھب ااسی یہ اراشد  دو دؿ کت درتس ےہ دعب دیعایحضل ےک ۔ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک رقابین

 رفامای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقابوینں یک :   ابب

 وج ہچب ٹیپ ںیم وہ اس یک رطػ ےس رقابین رکان۔

     1094    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ٔ ٤َِٟزِأَة ا فٔی بَِل٩ٔ ا َّ٤ًَ ِّی  ه ـَ ٥ِ ی٩َُِٜ ُي َٟ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  آ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ٹیپ ےک ےچب یک رطػ ےس رقابین ںیہن رکےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم : ابب

 اکنح اک ایپؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح اک ایپؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1095    حسیث 

ًَلَی خِٔل   ٥ِ ُٛ ا٢َ ََل َیِدُلُب أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َبةٔ أَخٔيطٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ؾ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہن اغیپؾ ےجیھب اکنح اک وکیئ مت ںیم ےس اےنپ اھبیئ املسمؿ ےک اغیپ

 رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیماتکب اکنح ےک  :   ابب

 اکنح اک ایپؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1096    حسیث 

ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَرَک  َٗ و٢ُ فٔی  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟک  ثَىٔي  ٠َِي٥ُِٜ َٓٔى َحسَّ ًَ الَی َوََل ُج٨َاَح  ٌَ  َوَت

ِؿُت٥ِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ خِٔلَبةٔ  ا َُعَّ ٩ِٜٔ ََل تَُوأًُسوص٩َُّ ْٔسً و٧َُض٩َّ َوَل ٥ُِ َسَتِذَُکُ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اهَّللُ أ٧َ ُٔٔش٥ُِٜ  ٨ِ٨َُت٥ِ فٔی أَِن ِٛ إَٔلَّ أَِ٪  ا٨َِّٟشأئ أَِو أَ

َّٔک  اةٔ َزِؤجَضا إ٧ٔ َٓ تَٔضا ٩ِ٣ٔ َو و٢َ اٟزَُّج١ُ ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ َوؤَی فٔی ًٔسَّ ُ٘ ا أَِ٪ َي ّٓ زُو ٌِ ِوَّل ٣َ َٗ وُٟوا  ُ٘ ََٟزأُْب َوإٔ٪َّ اهَّللَ  َت ِّی ٓٔئک  ٔن ی٤َْة َوإ ًَلَیَّ َلَْکٔ

ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ ا َو٧َِحَو َصَذا ٩ِ٣ٔ ا ّٗ َِٟئک َخيِّرا َورِٔز ٔ ْٙ إ ٔ  ََٟشائ

اہک امکل ےن اس دحثی اک بلطم ہی ےہ ہک بج اکی صخش یک ةسن یسک وعررت ےس رہھٹ اجےئ اور وعرت اک دؽ یسک رمد یک رطػ 

رہم رہھٹ اجےئ اب رھپ اس وعرت وک دورسا صخش ایپؾ ہن دے اور رغض ںیہن ہک یسک صخش ےن اکی وعرت وک ایپؾ املئ وہ اجےئ اور 

 دای وہ اور اس اک ایپؾ رہھٹا ہن وہ وت دورسے وک ایپؾ درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح اک ایپؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1097    حسیث 

٠َِي٥ُِٜ َٓٔى َُعَّ  ًَ الَى َوََل ُج٨َاَح  ٌَ َٞ َوَت ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَر َٗ و٢ُ فٔی  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِؿُت٥ِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ خِٔلَبةٔ ا٨َِّٟشأء أَِو ٩ًَِ ا

 ٔ ٨ِ٨َُت٥ِ ف ِٛ ِوَّل أَ َٗ وُٟوا  ُ٘ ا إَٔلَّ أَِ٪ َت ٩ِٜٔ ََل تَُوأًُسوص٩َُّ ْٔسً و٧َُض٩َّ َوَل ٥ُِ َسَتِذَُکُ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اهَّللُ أ٧َ ُٔٔش٥ُِٜ  و٢َ اٟزَُّج١ُ ی أَِن ُ٘ ا أَِ٪ َي ّٓ زُو ٌِ ٣َ



 

 

 ٔ ِّی ٓ ٔن ی٤َْة َوإ ًَلَیَّ َلَْکٔ  ٔٝ َّ ٔ َزِؤجَضا إ٧ٔ اة َٓ تَٔضا ٩ِ٣ٔ َو ٔ َوؤَی فٔی ًٔسَّ ا َو٧َِحَو صََذا ٤َ٠ِٟٔزِأَة ّٗ ٝٔ َخيِّرا َورِٔز ِي َٟ ٔ ْٙ إ ٔ ََٟشائ ََٟزأُْب َوإٔ٪َّ اهَّلَل   ٔٝ ي

ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

م ایل آرخہ ینعی انگہ ںیہن ےہ مت رپ رعتضی رکان یسک وعرت ےس 

 

ب

 

ط

اقمس نب دمحم ےتہک ےھت اس آتی یک ریسفت ںیم وال انجح مکیلع امیف رع

ںیہ ہک رمد وعرت ےس الہک ےجیھب وت ےھجم دنسپ ےہ ای ںیم ھجت ےس رتبغ رکات وہں ای اہلل ھجت وک رعتضی اس وک ےتہک  بج وہ دعت ںیم وہ۔

  رتہی اور روزی اچنہپےن واال ےہ ای ایسی وکیئ ابت ےہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیل اک ایبؿ وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     1098    حسیث 

ٔشَضا ٩ِ٣ٔ  ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ا٢َ اِْلَی٥ُِّ أََح َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِٟبِْٔکُ ُتِشتَ ًَ َضا َوا ٔشَضا  َؤٟيِّ ِٔ أَِذُ٪ فٔی َن

 َوإٔذ٧َُِضا ُػ٤َاتَُضا

انب ابعس ےس رواتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہبیث زایدہ دقحار ےہ اےنپ سفن رپ ویل ےس اور ابرکہ ےس اذؿ ایل اجےئ اگ 

 اور اذؿ اس اک وکست ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     1099    حسیث 

٤َِٟزِأَةُ إَٔلَّ بٔإٔذِٔ٪ َؤٟيِّضَ  َُٜح ا أب ََل ت٨ُِ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا أَِو  ا أَِو ذٔي اٟزَّأِئ ٩ًَِ َس

٠َِلا٪ٔ   اٟشُّ

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای وعرت اک اکنح ہن ایک اجےئ رگم اس ےک ویل ےک اذؿ ےس ای اس ےک ےبنک ںیم ای 

 وج صخش دنملقع وہ اس ےک اذؿ ےس ای ابداشہ ےک اذؿ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     1100    حسیث 

َٜٔحأ٪ ب٨ََاتٔض٤َٔا اِْلَبِکَاَر َوََل َيِشَتأ٣َِٔزا٧ٔض٩َّٔ  ِبٔس اهَّللٔ ََا٧َا ی٨ُِ ًَ ٕس َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ  ا

  دمحم اور اسمل نب علااہلل اینپ ویٹیبں اک اکنح رکےت ےھت اور اؿ ےس ںیہن وپےتھچ ےھت ۔اقمس نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت رکب اور ہبیث ےس اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     1101    حسیث 

جُ  ِٟبِْٔکٔ یُزَوِّ وُٟوَ٪ فٔی ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََا٧ُوا َي ِبٔس اهَّللٔ َوُس٠َِىَ ًَ ٕس َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٔ إٔذ٧َِٔضا إٔ٪َّ َذَٟٔک ََلز٦ْٔ ا يِر َِ َضا أَبُوَصا َٔ

 ََٟضا

ہ وعرت اک اکنح اس ےک اذؿ ےک ریغب رک دے وت اکنح اس اک الزؾ اقمس نب دمحم اور اسمل نب علااہلل اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت ارگ ابرک

 وہ اجات ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1102    حسیث 

َِٟت یَا َرُس َس  ا َ٘ َٓ ٥َ َجائَِتُط ا٣َِزأَْة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  أًٔسيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس اٟشَّ ٌِ ٔسي ِض١ٔ ب٩ِٔ َس ِٔ ِس َوصَِبُت َن َٗ ِّی  ٔن و٢َ اهَّللٔ إ

ِج٨ٔيَضا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َزوِّ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٣َِت َٗٔيا٣ّا كَؤیَّل  َ٘ َٓ َّی اهَّللُ ََٟک  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟک بَٔضا َحاَجْة  ٥َِٟ َت٩ُِٜ  إِٔ٪ 

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔي إَٔلَّ إَٔزارٔي َصَذا  َ٘ َٓ َُٗضا إٔیَّاُظ  ٥َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ ُتِؼٔس ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ ًَ َّی اهَّللُ  هَّللٔ َػل

ًَِلِيتَ  ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ حَ إِٔ٪ أَ َٟ َِٟت٤ِٔص َو ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣َا أَٔجُس َطِيّئا  َ٘ َٓ َِٟت٤ِٔص َطِيّئا  ا َٓ ََٟک  َِٟت٤ََص َضا إٔیَّاُظ َج٠َِشَت ََل إَٔزاَر  ا َٓ ٔسیٕس 



 

 

آٔ٪  ُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ َص١ِ ٣َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َیحِٔس َطِيّئا  َذا َٓ َٛ ٥ِ ٣َعٔی ُسوَرةُ  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َطِيْئ 

ََٜضا ب٤َٔا  َِٜحُت ِ ِس أ٧َ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ اَصا  َذا ُٟٔشَوٕر َس٤َّ َٛ آ٪ٔ َوُسوَرةُ  ُِٟقِ َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ 

 وملس ےک اپس آیئ اس ےن اہک ہک قیقحت ںیم ےن لہس نب دعس اسدعی ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اینپ اجؿ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک واےطس یشخب اور ڑھکی ریہ دری کت رھپ اکی صخش ڑھکا وہا اور اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

ں ےہ آپ
 
 ہ
ب

 

ت

یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریتے  اس ےس ریما اکنح رک دو ارگ اس ےس اکنح یک آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک ھچک احتج 

اپس وکیئ زیچ ےہ ہک رہم ںیم دے اس وک وہ صخش وبال وساےئ اس دنبہت ےک ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

ی د  ےک ےھٹیب اگ وکیئ زیچ ڈوھڈن ےل اس ےن اہک ےھجم ھچک ںیہن اتلم

 

ب ہ 

 

پ

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ارگ وت اانپ دنبہت اس وک دے دے اگ وت ریغب 

 رفامای ڈوھڈنو ارگہچ ولےہ یک اکی اوگنیھٹ وہ اس ےن ڈوھڈنا رگم ھچک ہن الم بت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ےھجت رقآؿ اید ےہ وبال

وعض ںیم اس وعرت اک اہں الفین الفین وسرت اید ےہ یئک وسروتں اک انؾ ایل آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم ےن اس رقآؿ ےک 

 اکنح ریتے اسھت رک دای وج ھجت وک اید ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1103    حسیث 

 َٗ َّطُ  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٠َ َس َٓ َضا  ٤ََٓشَّ َد ا٣َِزأَّة َوبَٔضا ُج٨ُوْ٪ أَِو ُجَذا٦ْ أَِو بََزْؾ  أب أَی٤َُّا َرُج١ٕ َتزَوَّ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َضا ا٢َ 

ًَلَی َؤٟيَِّضا  ٦ْ َُٗضا ََا٣َّٔل َوَذَٟٔک ٟٔزَِؤجَضا ُُغِ  َػَسا

 وعرت ےس اکنح رکے اور اس وک  ںوں ای ذجاؾ ای ربص وہ دیعس نب بیسم ےن اہک ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای ہک وج صخش یسک

 اور اخودن ہن اجؿ رک اس ےس امجع رکے اس وعرت وک اخودن وپرا رہمے دے اور اس ےک ویل ےس ریھپ ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب اکنح ےک ایب :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1104    حسیث 

ََٜحَضا صَُو أَ  ِ َّٟٔذي أ٧َ َضا ا ًَلَی َؤٟيَِّضا ٟٔزَِؤجَضا إَٔذا ََاَ٪ َؤٟيُّ ٣ّا  َٔک ُُغِ ٤ََّا یَُٜوُ٪ ذَٟ ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َُّط َٗ بُوَصا أَِو أَُخوَصا أَِو ٩ِ٣َ یَُزي أ٧َ



 

 

ا إٔذَ  أ٣ََّ َٓ ٥ُ٠َ َذَٟٔک ٨ِ٣َٔضا  ٌِ ٔ َي ٥ُ٠َ ذَٟ ٌِ َُّط ََل َي ٩ِ یَُزي أ٧َ َّ٤٣ٔ ٔ ٔظيَرة ٌَ ِٟ ٥ٕٓ أَِو ٣َِولّی أَِو ٩ِ٣ٔ ا ًَ ََٜحَضا اب٩َِ  ِ َّٟٔذي أ٧َ َضا ا َک ٨ِ٣َٔضا ا ََاَ٪ َؤٟيُّ

ِسَر ٣َا ُتِشتَ  َٗ ََٟضا  ٤َِٟزِأَةُ ٣َا أََخَذِتُط ٩ِ٣ٔ َػَساَٗٔضا َوَیتِرُُک  ٦ْ َوَتزُزُّ ت٠َِٔک ا ٠ًََِيطٔ ُُغِ ٠َِيَص   َح١ُّ بٔطٔ َٓ

یل اہک امکل ےن ویل وک رہم اس وصرت ںیم واسپ دانی وہاگ بج وہ وعرت اک ابپ ای اھبیئ ای ااسی رقبی وہ ہک وعرت اک احؽ اجاتن وہ اور وج و

ہن وہاگ ہکلب اس وعرت رحمؾ ہن وہ ےسیج اچچ اک اٹیب ای ومیل ای اور وکیئ ےبنک واال وہ سج وک وعرت اک احؽ ولعمؾ ہن وہ وت اس رپ رہم ریھپان الزؾ 

 ےس رہم ریھپ ایل اجےئ اگ فرػ اس دقر وھچڑ دای اجےئ اگ سج ےس اس یک رفج الحؽ وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1105    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ  ٌَ ٔ أب ََا٧َِت َتِحَت اب٩ِٕ ٟ َِٟدلَّ َضا ب٨ُِٔت َزیِسٔ ب٩ِٔ ا ٍٕ أَ٪َّ اب٨ََِة ًُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َوأ٣ُُّ ٔ ٥َِٟ یَِسُخ١ِ بَٔضا ٧َآ ٤ََٓاَت َو  ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ًَِبُس اهَّللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  َٗ َضا َػَسا ِت أ٣ُُّ َِ َٓابَِت ا  ّٗ ََٟضا َػَسا ٥ِ ُيَش٥ِّ  َٟ ٥ِ ٤ُِ٧ٔشِٜطُ َو َٟ  ْٚ ََٟضا َػَسا ِو ََاَ٪  َٟ ْٚ َو ََٟضا َػَسا َِٟيَص   ب٩ُِ ٤ًََُز 

 َٚ َضي أَِ٪ ََل َػَسا َ٘ َٓ ٠ُوا بَِي٨َُض٥ِ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ٌَ َح َٓ َب١َ َذَٟٔک  ِ٘ َضا أَِ٪ َت أَبَِت أ٣ُُّ َٓ ٥ِ ٧َِو٤ِٔ٠َضا  َٟ ٤ِٟٔيَراُث َو ََٟضا ا  ََٟضا َو

اہلل نب رمع یک یٹیب نج یک امں زدی نب اطخب یک یٹیب ںیھت علااہلل نب رمع ےک ےٹیب ےک اکنح ںیم آیئ وہ رم  انعف ےس رواتی ےہ ہک دیبع

ااقحتسؼ   ےئ رگم اوہنں ےن اس ےس تبحص ںیہن یک ہن اؿ اک رہم رقمر وہا  اھ وت اؿ یک امں ےن رہم اماگن علااہلل نب رمع ےن اہک ہک رہم اک اؿ وک

ھک ہن ےتیل ہن ملظ رکےت اؿ یک امں ےن ہن امان زدی نب اثتب ےک ےنہک رپ راھک زدی ےن ہی  ہلصی ایک ہک اؿ وک رہم ںیہن ےلم ںیہن ارگ وہات وت مہ ر

 اگ اہتبل رتہک ےلم اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1106    حسیث 

ُٜٔح ٩ِ٣َ ََاَ٪  ٨ِ٤ُِٟ أٟطٔ أَ٪َّ ١ََُّ ٣َا اِطتََرَن ا ٔف ٤ًَُّ ٌِ ََ ٔلَی  تٔطٔ إ َٓ َتَب فٔی خََٔل َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ا٣َٕة  ٤ًََُز ب٩َِ  أَبّا أَِو َُيَِرُظ ٩ِ٣ٔ حَٔبإئ أَِو ََکَ

ِتطُ  َِ ُضَو ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ إِٔ٪ ابَِت َٓ 

 نب علاا زیسی ےن اےنپ اعلم وک اھکل ہک اکنح رک دےنی واال ابپ وہ ای وکیئ اور ارگ اخودن ےس ھچک ہفحت ای دہہی ےنیل یک رشط رکے وت وہرمع 



 

 

 وعرت وک ےلم اگ ارگ بلط رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےک ایبؿ ںیم اتکب :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1107    حسیث 

ِٟٔحَباَئ یُِحَيي بٔطٔ إٔ٪َّ ٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ََشِ  ُٜٔحَضا أَبُوَصا َوَيِظتَرُٔن فٔی َػَساَٗٔضا ا ٔ ی٨ُِ ٤َِٟزِأَة ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ُضَو َٗ َٓ ٍُ بٔطٔ ا٨ِّٟکَاُح  َ٘ ٕن َي

 َٓ ِتطُ َوإِٔ٪  َِ ٍَ بٔطٔ ا٨ِّٟکَاُح َٔلب٨َِتٔطٔ إِٔ٪ ابَِت َٗ َّٟٔذي َو ِٟحَٔبأئ ا ٠ٔزَِؤجَضا َطِْطُ ا َٓ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا  َٗ َضا َزِوُجَضا  َٗ  اَر

اہک امکل ےن سج وعرت اک اکنح ابپ رک دے اور اس ےک رہم ںیم ھچک ةح یک رشط رکے ارگ وہ رشط ایسی وہ سج ےک وعض ںیم اکنح 

  اگ ارگ اچےہ ۔وہا ےہ وت وہ ةح اس یک یٹیب وک ےلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1108    حسیث 

َٟطُ إٔ٪َّ اٟؼَّ  ُد اب٨َِطُ َػِٔيّرا ََل ٣َا٢َ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یُزَوِّ َٟطُ َوإِٔ٪ ََاَ٪ َٗ َد ََل ٣َا٢َ  ََل٦ُ َیِو٦َ َتزَوَّ ُِ ِٟ ًَلَی أَبٔيطٔ إَٔذا ََاَ٪ ا  َٚ َسا

َٔک ا٨ِّٟکَا ٠َِيطٔ َوذَٟ ًَ  َٚ َسا َ اِْلَُب أَ٪َّ اٟؼَّ ٔ إَٔلَّ أَِ٪ ُيَشمِّ ََل٦ ُِ ِٟ ُٚ فٔی ٣َا٢ٔ ا َسا اٟؼَّ َٓ ٔ ٣َا٢ْ  ََل٦ ُِ ًَلَی اَِلب٩ِٔ إَٔذا ََاَ٪ ٠ِٟٔ ُح ثَابْٔت 

 ّرا َوََاَ٪ فٔی ؤََلیَةٔ أَبٔيطٔ َػِٔي

اہک امکل ےن وج صخش اینپ ان ابغل ڑلیک اک اکنح رکے اور اس ڑلےک اک وکیئ ذایت امؽ ہن وہ وت رہماس ےک ابپ رپ وابج وہاگ اور ارگ اس 

ر ہی اکنح ڑلیک رپ الزؾ ڑلےک اک ذایت امؽ وہ وت اس ےک امؽ ںیم ےس دالای اجےئ اگ رگم سج وصرت ںیم ابپ رہم وک اےنپ ذےم رک ےل او

 وہاگ بج وہ انابغل وہ اور اےنپ ابپ یک والتی ںیم وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رہم اک اور ةح اک ایبؿ

     1109    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک ََل أََر  َٗ ٍُ ِل َ٘ ِٟ ٍٔ زٔی٨َإر َوَذَٟٔک أَِزنَی ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا ١َّ ٩ِ٣ٔ ُربِ َٗ َ ٤َِٟزِأَةُ بٔأ ََٜح ا  ي أَِ٪ ت٨ُِ



 

 

 اہک امکل ےن ریمے زندکی رعب دانیر ےس مک رہم ںیہن وہ  اتک اور ہن رعب دانیر یک وچری ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولخت ہحیحص ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولخت ہحیحص ےک ایبؿ ںیم

     1110    حسیث 

 ٔ َُّط إ َجَضا اٟزَُّج١ُ أ٧َ ٔ إَٔذا َتزَوَّ ٤َِٟزِأَة َضي فٔی ا َٗ أب  َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِس َوَجَب ٩ًَِ َس َ٘ َٓ ُتوُر  َذا أُِرخَٔيِت اٟشُّ

 ُٚ َسا  اٟؼَّ

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن مکح ایک ہک بج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے اور ولخت ہحیحص 

 وہ اجےئ وت رہم وابج وہ ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولخت ہحیحص ےک ایبؿ ںیم

     1111    حسیث 

٠َِيَضا َو  ًَ َٚ اٟزَُّج١ُ  و٢ُ إَٔذا َزَخ١َ اٟزَُّج١ُ بٔا٣َِزأَتٔطٔ فٔی بَِيتَٔضا ُػسِّ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٠ًََِيطٔ فٔی بَِيتٔطٔ ٩ًَِ َس إَٔذا َزَخ٠َِت 

٠َِيطٔ ُػ  ًَ ِت  َٗ  سِّ

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک بج رمد وعرت ےک  رھ ںیم اجےئ وت رمد یک دصتقی وہیگ اور وج وعرت رمد ےک  رھ ںیم اجےئ وت وعرت 

 یک دصتقی وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س رےنہ اک ایبؿہبیث اور ابرکہ ےک اپ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہبیث اور ابرکہ ےک اپس رےنہ اک ایبؿ



 

 

     1112    حسیث 

َّی ا ٩ًَِ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َِِٟدزُومٔیِّ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ح ًَ َد هَّللُ  يَن َتزَوَّ

ُت  ٌِ ُت ٨ًَِٔسٔک َوَسبَّ ٌِ ًَلَی أَص٠ِٔٔک َصَواْ٪ إِٔ٪ ٔطئِٔت َسبَّ َِٟيَص بٔٔک  َضا  َٟ ا٢َ  َٗ  ٨ًَِٔسص٩َُّ َوإِٔ٪ ٔطئِٔت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َوأَِػَبَحِت ٨ًَِٔسُظ 

َِٟت ث٠َِِّث  ا َ٘ َٓ  ث٠ََِّثُت ٨ًَِٔسٔک َوزُِرُت 

ہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اؾ ک ہم ےس اکنح ایک اور حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع اوب رکب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک روسؽ ا

وملس ےن رفامای ںیم ااسی اکؾ ہن رکوں اگ سج ےک ببس ےس وت اےنپ ولوگں ںیم ذ لی وہ ارگ ھجت وک وظنمر ےہ وت است دؿ کت ریتے اپس 

ارگ وت اچےہ وت نیت دؿ ریتے اپس روہں اور اکی اکی دؿ بس ےک  روہں اگ رھپ است است دؿ رہ اکی یب یب ےک اپس روہں اگ اور

 اپس رہ رک آؤں اگ اؾ ک ہم ےن اہک نیت دؿ رےیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿہبیث اور ابرکہ ےک اپس رےنہ اک ایب

     1113    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس  َٗ ئِّب ثَََلْث  ٍْ َو٠ٟٔثَّ و٢ُ ٠ِٟٔبِْٔکٔ َسِب ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي  ٧َا٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ

 اسن نب امکل ےتہک ےھت ہک ابرکہ وعرت ےک است دؿ ںیہ اور ہبیث ےک نیت دؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجرشںیط اکنح ںیم درتس ںیہن اؿ اک ایبؿ ۔

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وجرشںیط اکنح ںیم درتس ںیہن اؿ اک ایبؿ ۔

     1114    حسیث 

ًَلَی َزِؤجَضا ٔ َتِظتَرُٔن  ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا ٤َُِٟشئَّب ُسئ١َٔ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ُد  َس ٔب یَِْخُ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َ٘ َٓ ُد بَٔضا ٩ِ٣ٔ ب٠ََٔسَصا  َّطُ ََل َیِْخُ أ٧َ

 بَٔضا إِٔ٪ َطاَئ 

دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ہک ارگ وکیئ وعرت اےنپ اخودن ےس رشط رکے ہک ریمے رہش ےس ھجم وک ہن اکنب ا دیعس نب بیسم ےن 



 

 

 وجاب دای ہک اس ےک ابووجد اکنؽ  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الحہل اک اکنح اور وج اس ےک اشمہب ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الحہل اک اکنح اور وج اس ےک اشمہب ےہ اس اک ایبؿ

     1115    حسیث 

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ اٟزُّبَيِر َٙ ا٣َِزأََتطُ َت٤ٔي٤ََة ب٨َِٔت َوصِٕب فٔی  ًََة ب٩َِ ٔس٤َِوا٢ٕ ك٠ََّ ا َٓ ٔ أَ٪َّ رٔ َّی اهَّللُ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اٟزَّبٔير اهَّللٔ َػل

٥ِ٠َ َيِشَتلٔ  َٓ ٨ًََِضا  ًِتََرَق  ا َٓ  ٔ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اٟزَّبٔير ًَ ََٜحِت  ٨َ َٓ ٥َ ثَََلثّا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ُة أَِ٪ ًَ ًَ ا َٓ أََراَز رٔ َٓ َضا  َٗ اَر َٔ َٓ َضا  ٍِ أَِ٪ َی٤َشَّ

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓذََکَ ذَٟ َضا  َ٘ َّٟٔذي ََاَ٪ ك٠ََّ ٢ُ ا َٜٔحَضا َوصَُو َزِوُجَضا اِْلَوَّ ا٢َ ََل َی٨ِ َٗ ٩ًَِ َتزِؤیحَٔضا َو ٨ََضاُظ  َٓ  ٥َ َس٠َّ

َّي َتُذو ََٟک َحً َشِي٠َةَ َتٔح١ُّ  ٌُ ِٟ  َٚ ا

 مہ تنب وبہ وک روسؽ اہلل ےک زامےن ںیم نیت الطںیق 
مب

 

پ

زریب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رافہع نب ومساؽ رقیظ ےن اینپ یب یب 

دںی وت اوہنں ےن اکنح ایک علاارلنمح نب زریب ےس رگم علاارلنمح اس رپ اقدر ہن وہےئ اور امجع ہن رک ےکس اس واےطس علاارلنمح ےن 

س وک وھچڑ دای بت رافہع وج وشرہ اوؽ ےھت اوہنں ےن رھپ اکنح رکان اچاہ بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس اک ذرک وہا آپ یلص اہلل ا

 ہیلع وملس ےن عنم ایک اور رافہع ےس رفامای ہک وہ وعرت ھجت وک الحؽ ںیہن بج کت دورسے صخش ےس امجع ہن رکاےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الحہل اک اکنح اور وج اس ےک اشمہب ےہ اس اک ایبؿ

     1116    حسیث 

 َٙ ٩ًَِ َرُج١ٕ ك٠ََّ ََّضا ُسئ٠َِٔت  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َسُظ َرُج١ْ آََّخُ  ٩ًَِ  ٌِ ََ َجَضا  َتزَوَّ َٓ َة  ِٟبَتَّ ا٣َِزأََتُط ا

َّي یَ  ًَائَٔظُة ََل َحً َِٟت  ا َ٘ َٓ َجَضا  ٢ٔ أَِ٪ یََتزَوَّ َضا َص١ِ َيِؼ٠ُُح ٟٔزَِؤجَضا اِْلَوَّ ِب١َ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ َضا  َ٘ َل٠َّ َٚ ًَُشِي٠ََتَضآَ  ُذو

ع رکےن ےس ےلہپ نیت الطںیق ددیے اب الہپ وشرہ اس ےس اکنح رک رضحت اعہشئ ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش اینپ وعرت وک امج

  اتک ےہ وجاب دای ہک ںیہن رک  اتک بج کت دورسا وشرہ اس ےس امجع ہن رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اکنح اور وج اس ےک اشمہب ےہ اس اک ایبؿالحہل اک

     1117    حسیث 

٩ًَِ َرجُ  ََّضا ُسئ٠َِٔت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َجَضا ٩ًَِ ا َتزَوَّ َٓ َة  ِٟبَتَّ َٙ ا٣َِزأََتطُ ا ١ٕ ك٠ََّ

 َٓ َسُظ َرُج١ْ آََّخُ  ٌِ َّي یَُذ ََ ًَائَٔظُة ََل َحً َِٟت  ا َ٘ َٓ َجَضا  ٢ٔ أَِ٪ یََتزَوَّ َضا َص١ِ َيِؼ٠ُُح ٟٔزَِؤجَضا اِْلَوَّ ِب١َ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ َضا  َ٘ َٚ ًَُشِي٠ََتَضاَل٠َّ  و

اقمس نب دمحم ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےن اینپ وعرت وک نیت الطںیق دںی رھپ اس ےس دورسے صخش ےن اکنح ایک اور وہ امجع 

 ےن ےس ےلہپ رم ایگ ایک ےلہپ وشرہ وک اس ےس اکنح رک انیل درتس ےہ وجاب دای ںیہن ۔رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج وعروتں اک عمج رکان درتس ںیہن اکنح ںیم

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکان درتس ںیہن اکنح ںیمنج وعروتں اک عمج 

     1118    حسیث 

 ٔ ت َّ٤ًَ ٤َِٟزِأَةٔ َو ٍُ بَيَِن ا ا٢َ ََل یُِح٤َ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َٟتَٔضا٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا  َضا َوََل بَيَِن ا

 وملس ےن رفامای ہک وھپیھپ اور یجیتھب اور اخہل اور اھبیجن وک عمج ہن رکے ۔ اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وعروتں اک عمج رکان درتس ںیہن اکنح ںیم

     1119    حسیث 

َٟتَٔضا َوأَ ٩ًَِ  ًَلَی َخا تَٔضا أَِو  َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  ََٜح ا و٢ُ ی٨َُِنی أَِ٪ ت٨ُِ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َ اٟزَُّج١ُ َؤٟيَسّة َوفٔی بَِل٨َٔضا َس ِ٪ یََلأ

 ٔ يِرٔظ َِ ٔ  َج٨ٔيْن ٟ

ےک اورپ اکنح رکان عنم ےہ اور امجع رکان اس ولڈنی ےس وج دیعس نب بیسم ےتہک ےھت یجیتھب ےس وھپیھپ ےک اورپ اور اھبیجن ےس اخہل 

 احہلم وہ یسک اور صخش ےس عنم ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسس ےس اکنح اجزئ ہن وہےن اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہن وہےن اک ایبؿاسس ےس اکنح اجزئ 

     1120    حسیث 

ِب١َ أَ  َٗ َضا  َٗ َٓاَر َد ا٣َِزأَّة ث٥َُّ  ٩ًَِ َرُج١ٕ َتزَوَّ ا٢َ ُسئ١َٔ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت  َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ َضا ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ُط أ٣ُُّ َٟ ِ٪ ُئؼيَبَضا ص١َِ َتٔح١ُّ 

َٟيِ  ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ََل اِْل٦ُُّ ٣ُِبَض٤َْة  َ٘ ُن فٔی اٟزَّبَائٔٔب َٓ ِ
٤ََّا اْٟشَّ ْن َوإ٧ٔ  َص ٓٔيَضا ََشِ

ییحی نب دیعس ےن اہک ہک زدی نب اثتب ےس وساؽ ایک ایگ ہک اکی صخش ےن اکنح ایک اکی وعرت ےس رھپ وھچڑ دای اس وک امجع رکےن ےس 

ری ویبیبں یک امںیئ رحاؾ ںیہ اور اس ںیم ےلہپ ایک ایکس امں ےس اکنح درتس ےہ وبےل ںیہن ویکہکن اہلل لج الجہل ےن رفامای مت رپ اہمت

 وکیئ رشط ںیہن اگلیئ ہک نج ویبیبں ےس مت امجع رک ےکچ وہ ہکلب رشط راببئ ںیم اگلیئ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجزئ ہن وہےن اک ایبؿاسس ےس اکنح 

     1121    حسیث 

٥ِ َت٩ُِٜ أَلبِ  ٩ًَِ  َٟ َس اَِلب٨َِٔة إَٔذا  ٌِ ََ ٩ًَِ ٧ٔکَأح اِْل٦ُِّ  ٔة  َٓ ًَٔي َوصَُو بٔاِلُٜو ِٔ وزٕ اِسُت ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش أَِرَخَؽ فٔی َذَٟٔک ث٥َُّ ًَ َٓ ِت  ٨َُة ٣ُشَّ

َش  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ وزٕ  ٌُ ٔلَی إٔ٪َّ اب٩َِ ٣َِش وزٕ إ ٌُ ٍَ اب٩ُِ ٣َِش َج ُن فٔی اٟزَّبَائٔٔب ََفَ ِ
٤ََّا اْٟشَّ ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ ٤َا  َٛ َِٟيَص  َّطُ  أُِخبَٔر أ٧َ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  أ٢ََ 

َٚ ا٣َِزأَ  ارٔ َٔ أ٣َََزُظ أَِ٪ ُي َٓ َِٓتاُظ بَٔذَٟٔک  َّٟٔذي أَ َّي أَتَی اٟزَُّج١َ ا ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ َحً ٥ِ٠َ َئؼ١ِ إ َٓ ٔة  َٓ  َتطُ اِلُٜو

 اہلل نب وعسمد ےس وپاھچ ایگ ہک وکہف ںیم اکی وعرت ےس اکنح ایک رھپ لبق امجع ےک اس وک وھچڑ دای اب اس یک امں ےس اکنح رکان علا

اسیک ےہ اوہنں ےن اہک ہک درتس ےہ رھپ انب وعسمد دمہنی ںیم آےئ اور قیقحت یک ولعمؾ وہا ہک یب یب یک امں اقلطم رحاؾ ےہ وخاہ یب یب 

ای ہن رکے اور تبحص یک دیق راببئ ںیم ےہ بج انب وعسمد وکہف وک ولےٹ ےلہپ اس صخش ےک اکمؿ رپ  ےئ سج وک ےس تبحص رکے 

 ہلئسم اتبای  اھ اس ےس اہک اس وعرت وک وھچڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب اکنح ےک ایب :   ابب



 

 

 اسس ےس اکنح اجزئ ہن وہےن اک ایبؿ

     1122    حسیث 

٠َِيطٔ ا٣ِزَ  ًَ  ٦ُ ََّضا َتَِحُ ُئؼيبَُضا إ٧ٔ َٓ َضا  ُٜٔح أ٣َُّ ٤َِٟزِأَةُ ث٥َُّ ی٨َِ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َتُٜوُ٪ َتِحَتُط ا ٣َأ٪ َٗ ا َوَیَِحُ ٌّ ُُٗض٤َا َج٤ٔي ارٔ َٔ أَتُُط َوُي

٠َِيطٔ أَبَّسا ًَ 

ےن اکی صخش ےن اکنح ایک اکی وعرت ےس رھپ اس یک امں ےس اکنح ایک اور تبحص یک وت دوونں امں یٹیب اس وک رحاؾ وہ اجںیئ  اہک امکل

 آ ی ہشیمہ ہشیمہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح اجزئ ہن وہےن اک ایبؿاسس ےس 

     1123    حسیث 

َضا أَ  ُط أ٣ُُّ َٟ َُّط ََل َتح١ُّٔ  ُئؼيبَُضا إ٧ٔ َٓ َضا  ُٜٔح أ٣َُّ ٤َِٟزِأََة ث٥َُّ ی٨َِ ُد ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یََتزَوَّ َٗ بَّسا َوََل َتٔح١ُّ ْٔلَبٔيطٔ َوََل َٔلب٨ِٔطٔ َوََل َتٔح١ُّ و 

 ٦ُ ُط اب٨َُِتَضا َوَتَِحُ  ٠ًََِيطٔ ا٣َِزأَتُطُ  َٟ

اہک امکل ےن اکی صخش اکنح رکے اکی وعرت ےس رھپ اکنح رکے اس یک امں ےس اور تبحص رکے اس ےس وت اس رپ اس وعرت یک 

 امں یک امں یھب رحاؾ وہ اجےئ یگ اور امں )اسس( رحاؾ رےہ یگ اس صخش ےک ابپ اور ےٹیب رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسس ےس اکنح اجزئ ہن وہےن اک ایبؿ

     1124    حسیث 

َٔک  ٦ُ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ ََل یََُحِّ إ٧ٔ َٓ ا اٟز٧َِّا  أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ 

 اہک امکل ےن زان ےس رحتم اثتب ہن وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت ےس زان رکے اس یک امں ےس اکنح درتس وہےن اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 سج وعرت ےس زان رکے اس یک امں ےس اکنح درتس وہےن اک ایبؿ

     1125    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَّجُ  ُٜٔحَضا اب٨ُِطُ إِٔ٪ َطاَئ َوذَ َٗ ُٜٔح اب٨ََِتَضا َوی٨َِ َُّط ی٨َِ َِٟحسُّ ٓٔيَضا إ٧ٔ ٠َِيطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ ُي َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة َُّط أََػابََضا ١ٔ یَزِنٔی بٔا َٟٔک أ٧َ

 َ ِبَضةٔ بٔا٨ِّٟک ًَلَی َوِجطٔ اٟظُّ َِٟحََل٢ٔ أَِو  ٦َ اهَّللُ ٣َا أُٔػيَب بٔا َّٟٔذي ََحَّ ٤ََّا ا ا٣ّا َوإ٧ٔ ُٜٔحوا ٣َا ََحَ الَی َوََل َت٨ِ ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ احٔ 

٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ  ُٛ ََٜح آبَاُُئ َ ٧ 

اہک امکل ےن وج صخش زان رکے اکی وعرت ےس اور اس وک دح اگلیئ اجےئ اب وہ صخش اس وعرت یک یٹیب ےس اکنح رک  اتک ےہ اور اس 

 صخش اک اٹیب اس وعرت ےس اکنح رک  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت ےس زان رکے اس یک امں ےس اکنح درتس وہےن اک ایبؿ

     1126    حسیث 

 َ تَٔضا ٧ٔک ََٜح ا٣َِزأَّة فٔی ًٔسَّ َ ٠َِو أَ٪َّ َرُجَّل ٧ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٔک أَ٪َّ أَبَاُظ َٗ َجَضا َوذَٟ ًَلَی اب٨ِٔطٔ أَِ٪ َیَتزَوَّ أََػابََضا ََح٣َُِت  َٓ اّحا َحََلَّل 

َُٟس ٓٔيطٔ بٔأَبٔي َّٟٔذي یُو َُٟس ا َو ِٟ ُٙ بٔطٔ ا َِٟحسُّ َوی٠َُِح ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َِٟحََل٢ٔ ََل ُي ًَلَی َوِجطٔ ا ََٜحَضا  َ ًَلَی اب٨ِٔطٔ أَِ٪ ٧ ٤َا ََح٣َُِت  َٛ  طٔ َو

ًَلَی اِْلَٔب اب٨َُِتَضا إَٔذا صُوَ   ٦ُ ََٜذَٟٔک َیَِحُ َٓ تَٔضا َوأََػابََضا  َجَضا أَبُوُظ فٔی ًٔسَّ َجَضا حٔيَن َتزَوَّ َضا َیَتزَوَّ  أََػاَب أ٣َُّ

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن دعت ےک ادنر یسک وعرت ےس اکنح ایک اور اس ےس تبحص یک وت وہ وعرت اس ےک ےٹیب رپ رحاؾ وہ 

اجےئ یگ اور اس وعرت ےس وج ڑلاک دیپا وہاگ اس اک بسن اس صخش ےس اثتب وہاگ اور اس صخش رپ اس وعرت یک یٹیب رحاؾ وہ اجےئ 

 یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج اکنح درتس ںیہن اس اک ایبؿ

  ایبؿ ںیماتکب اکنح ےک :   ابب

 وج اکنح درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1127    حسیث 



 

 

اُر أَ  َِ ارٔ َواٟظِّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٥َ ٧ََنی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَلَی أَِ٪ ٩ًَِ  َد اٟزَُّج١ُ اب٨ََِتطُ  ِ٪ یُزَوِّ

َجُط اِْلََّخُ اب٨ََِتطُ  ْٚ  یُزَوِّ  َِٟيَص بَِي٨َُض٤َا َػَسا

اغشر ہی ےہ ہک اکی صخش اینپ یٹیب اک اکنح  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اغشر ےس عنم ایک ےہ۔

یک یٹیب  اکی صخش ےس رک دے اس رشط رپ ہک دورسا صخش اینپ یٹیب اک اکنح اس ےس رک دے وساےئ اس ےک ھچک رہم ہن وہ ) رہ اکی

 دورسے یک یٹیب ےک ےیل رہم وہیگ( ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اکنح درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1128    حسیث 

ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّةٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َخ٨َِشاَئ ب٨ِٔٔت خَٔسا٦ َّی اهَّللُ  أََتِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ َصِت َذَٟٔک  َْکٔ َٓ َجَضا َوؤَی ثَيِّْب  أَ٪َّ أَبَاَصا َزوَّ

زَّ ٧ٔکَاَحطُ   ََفَ

س اسنخء تنب دخاؾ اک اس ےک ابپ ےن اکنح رک دای اور وہ ہبیث ںیھت اور اس اکنح ےس انراض ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپ

 آںیئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ اک اکنح خسف رک دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اکنح درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1129    حسیث 

ِّیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ِّ  ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر ا٢َ َصَذا ٧ٔکَاُح اْٟسِّ َ٘ َٓ ٠َِيطٔ إَٔلَّ َرُج١ْ َوا٣َِزأَْة  ًَ ٥َِٟ َيِظَضِس  ُتَٔی ب٨ٔٔکَإح  أب أ َِٟدلَّ َِٟو أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  َوََل أُٔجيزُُظ َو

َزَج٤ُِت  َٟ ٣ُِت ٓٔيطٔ  سَّ َ٘ ٨ُِت َت ُٛ 

اک وکیئ وگاہ ہن  اھ وساےئ اکی رمد اور اکی وعرت  اوب زریب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع اطخب ےک اسےنم اکی اکنح اک ذرک آای سج

 ےک آپ ےن رفامای ہی وچری ےپھچ اک اکنح ںیم اجزئ ںیہن راتھک ارگ ںیم ےلہپ اس وک ایبؿ رک اکچ وہات وت اب ںیم رمج رکات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اکنح درتس ںیہن اس اک ایبؿ



 

 

     1130    حسیث 

ٌٔيسٔ  َل٠َّ  ٩ًَِ َس َٓ هٔیِّ  َ٘ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ك٠َُِيَحَة اِْلََسٔسیََّة ََا٧َِت َتِحَت ُرَطِيٕس اٟثَّ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ٔب َو ٤َُِٟشيَّ ََٜحِت فٔی ب٩ِٔ ا ٨َ َٓ َضا  َ٘

بََضا ٤ًَُ  َْضَ َٓ تَٔضا  أب أَ ًٔسَّ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َٚ بَِي٨َُض٤َا ث٥َُّ  بَإت َوََفَّ ٔة ََضَ َ٘ َٔ ٤ِِٟٔد َب َزِوَجَضا بٔا أب َوََضَ َِٟدلَّ ی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ زُ ب٩ُِ ا

َٚ بَِي٨َُض٤َا ث٥َُّ  ٥َِٟ یَِسُخ١ِ بَٔضا َُفِّ َجَضا  َّٟٔذي َتزَوَّ إِٔ٪ ََاَ٪ َزِوُجَضا ا َٓ تَٔضا  ََٜحِت فٔی ًٔسَّ َ ٢ٔ  ٧ تَٔضا ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا اِْلَوَّ َة ًٔسَّ ََ٘ٔيَّ ِت  ًَِتسَّ ا

َة ًٔسَّ  َ٘ٔيَّ ِتَ  ًَِتسَّ َٚ بَِي٨َُض٤َا ث٥َُّ ا أب َوإِٔ٪ ََاَ٪ َزَخ١َ بَٔضا َُفِّ ُِٟدلَّ ِت ٩ِ٣ٔ ث٥َُّ ََاَ٪ اِْلََّخُ َخاكّٔبا ٩ِ٣ٔ ا ًَِتسَّ ٢ٔ ث٥َُّ ا تَٔضا ٩ِ٣ٔ اِْلَوَّ

 ٌَ ََٟضا ٣َِضزَُصا ب٤َٔا اِسَتَح١َّ ٨ِ٣َٔضااِْلََّخٔ ث٥َُّ ََل َیِحَت٤ٔ ٤َُِٟشئَّب َو ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ  أ٪ أَبَّسا 

دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک ہحلط االدسہی ردیش یفقث ےک اکنح ںیم ںیھت اوہنں ےن الطؼ دی وت ہحلط 

رک ایل رضحت رمع ےن دوونں وک وکڑے امرے اور اکنح ڑھچوا دای رھپ رفامای ہک االدسہی ےن دعت ےک ادنر دورسے صخش ےس اکنح 

وعرت دعت ںیم اکنح رکے یسک اور صخش ےس وت ارگ امجع ہن ایک وہ وت اکنح وھچڑ رک ےلہپ اخودن یک سج دقر دعت ابیق وہ وپری رکے 

دیعس نب بیسم ےن اہک ہک وہ وعرت دورسے  اب سج ےس یج اچےہ اکنح رکے دورسے اخودن ےس زدنیگ رھب اکنح ںیہن وہ  اتک

 اخودن ےس اانپ رہم ےل  یتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد وعرت ےک وہےت وہےئ ولڈنی ےس اکنح رک ےن اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہےئ ولڈنی ےس اکنح رک ےن اک ایبؿ آزاد وعرت ےک وہےت

     1131    حسیث 

أََراَز أَ  َٓ ْة  ٩ًَِ َرُج١ٕ ََا٧َِت َتِحَتُط ا٣َِزأَْة َُحَّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ُسئََٔل  ًَ ًَبَّإض َو ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َصا أَِ٪ ًَ َْکٔ َٓ ٠َِيَضا أ٣ََّة  ًَ َٜٔح  ِ٪ ی٨َِ

ٍَ بَِي٨َُض٤َا  َیِح٤َ

س اور علااہلل نب رمع ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےک اکنح ںیم آزاد وعرت وموجد وہ رھپ وہ ولڈنی ےس اکنح رکان علا اہلل نب ابع

 اچےہ وجاب دای اؿ دوونں وک عمج رکان رکموہ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیماتکب اکنح ےک :   ابب



 

 

 آزاد وعرت ےک وہےت وہےئ ولڈنی ےس اکنح رک ےن اک ایبؿ

     1132    حسیث 

 َٓ ةُ  َُِٟحَّ ةٔ إَٔلَّ أَِ٪ َتَظاَئ ا َُِٟحَّ ًَلَی ا َُٜح اِْل٣ََُة  و٢ُ ََل ت٨ُِ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٠َُثأ٪ ٩ًَِ َس ٠ََضا اٟثُّ َٓ ةُ  َُِٟحَّ ًَِت ا إِٔ٪ كَا

ِش٥ٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ  ا

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک آزاد وعرت ےک وہےت وہےئ ولڈنی ےس اکنح ہن ایک اجےئ اگ رگم بج آزاد وعرت رایض وہ اجےئ دو دؿ 

 اخودن اس ےک اپس رےہ اگ اور اکی دؿ ولڈنی ےک اپس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزاد وعرت ےک وہےت وہےئ ولڈنی ےس اکنح رک ےن اک ایبؿ

     1133    حسیث 

 َٟ َد أ٣ََّة إَٔذا  ٕ َوََل َیَتزَوَّ ة َد أ٣ََّة َوصَُو َیحُٔس كَِوَّل َُٟٔحَّ ٕ أَِ٪ یََتزَوَّ ا٢َ ٣َأٟک َوََل ی٨ََِبغٔی َُٟٔحٓ َٗ ٕ ة ٨ََت  ٥ِ َیحِٔس كَِوَّل َُٟٔحَّ ٌَ ِٟ إَٔلَّ أَِ٪ َیِدَشي ا

٤ُِٟحِ  َٜٔح ا ٍِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ كَِوَّل أَِ٪ ی٨َِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ َو٩ِ٣َ  َٗ الَی  ٌَ َِٜت َوَذَٟٔک أَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ا ٠َ٣َ َّ٤ٔ٤َٓ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت  َؼ٨َأت ا

ا٢َ ذَ  َٗ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت َو َٓتََيات٥ُِٜٔ ا ٨َُت صَُو اٟز٧َِّاأَی٤َِا٥ُُِٜ٧ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ ٨ََت ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ  َٟٔک ٩ِ٤َٟٔ َخٔشَي ا

اہک امکل ےن آزاد وعرت ےس اکنح رکےن یک دقرت وہ وت ولڈنی ےس اکنح ہن رکے اور ارگ آزاد وعرت ےس اکنح رکےن یک دقرت ہن 

 اہلل لج الجہل ےن رفامای ہک وج صخش مت ںیم ےس دقرت ہن وہ وت یھب ولڈنی ےس اکنح ہن رکے رگم اس احؽ ںیم ہک زان اک وخػ وہ ویکہکن

رےھک آزاد املسمؿ وعروتں ےس اکنح رکےن یک وت املسمؿ ولڈنویں ےس اکنح رک ےل اور ہی اس صخش ےک واےطس ےہ وج مت ںیم ےس زان اک 

 وخػ رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطؼ ےک دعب ولڈنی ےک رخدی ےنیل اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نیت الطؼ ےک دعب ولڈنی ےک رخدی ےنیل اک ایبؿ

     1134    حسیث 

ُٙ اِْل٣َََة ثَََلثّا ث٥َُّ َيِظتَرٔیضَ  و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ یَُل٠ِّ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي َُيِرَظُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ ُط َحً َٟ ََّضا ََل َتح١ُّٔ   ا إ٧ٔ



 

 

 زدی نب اثتب ےتہک ےھت وج صخش ولڈنی وک نیت الطںیق دے رک رخدی ےل وت تبحص رکان درتس ںیہن بج کت دورسا اکنح ہن رکےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نیت الطؼ ےک دعب ولڈنی ےک رخدی ےنیل اک ایبؿ

     1135    حسیث 

 ِٟ َضا ا َ٘ َل٠َّ َٓ َٟطُ َجارٔیَّة  ًَِبّسا  َد  ٩ًَِ َرُج١ٕ َزوَّ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل  ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ٌٔيَس ب٩َِ ا َة ث٥َُّ َوَصَبَضا٩ًَِ َس ِٟبَتَّ ِبُس ا َسيُِّسصَا  ٌَ

َٜٔح َزِوّجا َُيَِرظُ  َّي َت٨ِ ُط َحً َٟ اََل ََل َتٔح١ُّ  َ٘ َٓ َِٟي٤ٔئن  َٟطُ ب٠ِٔ٤ٔٔک ا َض١ِ َتٔح١ُّ  َٓ ُط  َٟ 

دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش ےن اےنپ الغؾ اک اینپ ولڈنی ےس اکنح رک دای الغؾ ےن ولڈنی وک دو 

یل ےن وہ ولڈنی الغؾ وک ہبہ رک دی اب وہ ولڈنی الغؾ وک درتس ےہ ای ںیہن اؿ دوونں ےن وجاب دای الطںیق دںی اس ےک دعب وم

 درتس ںیہن اہیں کت ہک یسک اور ےس اکنح ہن رکےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نیت الطؼ ےک دعب ولڈنی ےک رخدی ےنیل اک ایبؿ

     1136    حسیث 

 ٔ َٟطُ بَٔذٟ َٟٕس  ََّضا ََل َتُٜوُ٪ أ٦َُّ َو َت٠ُٔس ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ یَبَِتاًَُضا إ٧ٔ َٓ ُٜٔح اِْل٣َََة  ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ ی٨َِ ََٟسِت ٨ِ٣ٔطُ َوؤَی َٗ َّٟٔذي َو َٟسٔ ا َِٟو َک ا

َّي َت٠َٔس  ٔ َحً يِرٔظ َِ ٔ ِت ٟ ٌَ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ اِطتََراَصا َوؤَی َحا١ْ٣ٔ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َوَؿ َٗ َس ابِتَٔيأًطٔ إٔیَّاَصا  ٌِ ََ ٜٔطٔ  ٨ًَِٔسُظ ََا٧َِت  ٨ِ٣ُٔط َوؤَی فٔی ٠ِ٣ٔ

 ُ٥٠ًَِ َِٟح١ٔ٤ِ َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ ٔ بَٔذَٟٔک ا َٟٔسظ  أ٦َُّ َو

س ےس ہچب دیپا وہ اس ےک دعب ولڈنی وک رخدی رکےل وت وہ ولڈنی ےلہپ ےچب یک اہک امکل ےن اکی صخش اکنح رکے اکی ولڈنی ےس رھپ ا

وہج ےس اس یک اؾ ودل ہن وہیگ اہتبل ارگ رخدیےن ےک دعب دورسا ہچب امکل ےس دیپا وہا وت اؾ ودل وہ اجےئ یگ اور سج ےن اس ولڈنی وک 

  وت اؾ ودل وہ اجےئ یگ۔رخدیا ک ل یک احتل ںیم وہ ک ل رخدیےن واےل اک  اھ اس ےک اپس آ رک ےنج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو ونہبں وک ای امں ویٹیبں وک کلم نیمی ےس رےنھک اک ایبؿ



 

 

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دو ونہبں وک ای امں ویٹیبں وک کلم نیمی ےس رےنھک اک ایبؿ

     1137    سیثح 

َس اِْلَُِّخَ  ٌِ ََ ُ إِٔحَساص٤َُا  َِٟي٤ٔئن تُوكَأ ٔ َواب٨َِتَٔضا ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔٔک ا ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا أب ُسئ١َٔ  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َ٘ َٓ ي 

َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ا َو٧ََنی  ٌّ  أَِخبَُرص٤َُا َج٤ٔي

 دوونں ےس امجع رکان آےگ ےھچیپ کلم نیمی یک وہج ےس درتس ےہ وبےل ریمے رضحت رمع نب اطخب ےس وساؽ وہا ہک امں یٹیب

 زندکی ااھچ ںیہن اور اس وک عنم ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  نیمی ےس رےنھک اک ایبؿدو ونہبں وک ای امں ویٹیبں وک کلم

     1138    حسیث 

َِٟي٤ٔئن َص١ِ یُحِ  ٩ًَِ اِْلُِخَتئِن ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔٔک ا اَ٪  َّٔ ًَ بٔيَؼَة ب٩ِٔ ذَُُئیِٕب أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٗ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٍُ بَِي٨َُض٤َا  ٤َ

 َ ا أ أ٣ََّ َٓ ٣َِتُض٤َا آَیْة  ٠ََٓقَٔی َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ أََح٠َِّتُض٤َا آیَْة َوََحَّ  ٔ َد ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ ََْٓخَ ا٢َ  َٗ ٍَ َذَٟٔک  َََٓل أُحٔبُّ أَِ٪ أَِػ٨َ ٧َا 

ٔ َطِيْئ ث٥َُّ َوَجِسُت  ِو ََاَ٪ لٔی ٩ِ٣ٔ اِْل٣َِز َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ١َ َذَٟٔک اهَّللٔ َػل ٌَ َٓ ٠ُِتُط ٧َکَاَّل أََحّسا  ٌَ ََٟح

ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَُراُظ  َٗ 

ہصیبق نب ذوبی ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن امثعؿ نب نافؿ ےس وپاھچ ہک دو ونہبں وک کلم نیمی ےس رانھک درتس ےہ ای ںیہن 

رو ےس درتس ںیہن ےہ رگم ںیم اس وک دنسپ ںیہن رضحت امثعں ےن رفامای ہک اکی آتی یک رو ےس درتس ےہ اور دورسی آتی یک 

 رکات رھپ وہ صخش الچ ایگ اور اکی اور احصیب ےس الم اؿ ےس یھب یہی ہلئسم وپاھچ اوہنں ےن اہک ارگ ںیم احمک وہات اور یسک وک ااسی رکےت

 داتھکی وت تخس زسا داتی انب اہشب ےن اہک ںیم اتھجمس وہں وہ احصیب رضحت یلع ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دو ونہبں وک ای امں ویٹیبں وک کلم نیمی ےس رےنھک اک ایبؿ

     1139    حسیث 



 

 

ا٦ٔ ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر

 یہ رواتی ےہ ۔ زریب نب وعاؾ ےس یھب ایسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دو ونہبں وک ای امں ویٹیبں وک کلم نیمی ےس رےنھک اک ایبؿ

     1140    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک فٔی اِْل٣ََٔة َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَّجُ  َد أُِختَٔضا َٗ ٠َِيطٔ ََفِ ًَ  ٦َ َّي یََُحِّ ُط َحً َٟ ََّضا ََل َتٔح١ُّ  ُئؼيبَُضا ث٥َُّ یُزٔیُس أَِ٪ ُئؼيَب أُِخَتَضا إ٧ٔ َٓ  ١ٔ

 ٔ ًَِبٔسظ ًَِبَسُظ أَِو َُيَِر  ُجَضا  َٔک یُزَوِّ ٕة أَِو َٛٔتابَٕة أَِو ٣َا أَِطَبَط ذَٟ َٗ  ب٨ٔٔکَإح أَِو ًَٔتا

اپس اکی ولڈنی وہ اور وہ اس ےس امجع رکے رھپ اس یک نہب ےس امجع رکان اچےہ وت ہی درتس ںیہن  اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےک

 ےہ بج کت یلہپ نہب یک رفج اےنپ اورپ رحاؾ ہن رکے الثم اس اک اکنح رک دے ای اےنپ الغؾ ےس ایبہ رک دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی ابپ ےک فرصػ ںیم آےئ اس ےس امجع رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی ابپ ےک فرصػ ںیم آےئ اس ےس امجع رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1141    حسیث 

ا٢َ  َ٘ َٓ أب َوَصَب َٔلب٨ِٔطٔ َجارٔیَّة  َِٟدلَّ ُتَضا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِٔ َظ َٛ ِس  َٗ ِّی  إٔن َٓ َضا   ََل َت٤َشَّ

 رضحت رمع نب اطخب ےن اےنپ ڑلےک وک اکی ولڈنی ہبہ یک اور اہک اس ےس تبحص ہن رکان ویکہکن ںیم ےن اکی ابر اس اک دبؿ وھکال  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی ابپ ےک فرصػ ںیم آےئ اس ےس امجع رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1142    حسیث 

ا٢َ ََل َت  َ٘ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ َٔلب٨ِٔطٔ َجارَٔیّة  ا٢َ َوَصَب َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ َُّط  ٔ أ٧َ َّر ٤َُِٟحب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ِس ٩ًَِ  َٗ ِّی  إٔن َٓ بَِضا  ٥ِ٠َ أَِنَظِم  ِقَ َٓ أََرِزتَُضا 



 

 

َِٟيَضا ٔ  إ

ر ےن اہک ہک اسمل نب علااہلل ےن اےنپ ےٹیب وک اکی ولڈنی ہبہ یک اور اہک ہک اس ےس امجع ہن رکان ویکہکن ںیم ےن اراد  
 
ہ علاارلنمح نب م

 ایک  اھ اس ےس امجع اک ںیم رک ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی ابپ ےک فرصػ ںیم آےئ اس ےس امجع رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1143    حسیث 

ِّی َرأَیِ  ٔن ٕس إ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ  ٔ ٌٔيٕس أَ٪َّ أَبَا ٧َِضَظ١ٔ ب٩َِ اِْلَِسَوز ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٤َز َ٘ ِٟ ٨ًََِضا َوؤَی فٔی ا ا  ّٔ َٜٔظ ُت َجارٔیَّة لٔی ٨ِ٣ُ

أََصبُ  َٓ ُس أَ ٌِ ََ بَِضا  ٥ِ٠َ أَِْقَ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ِّی َحائْٔف  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ َح٠َِشُت ٨ِ٣َٔضا ٣َِح٠َٔص اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ  ٨ََضاُظ َٓ َٓ َضا َٔلبِىٔي َیَلُؤَصا 

٩ًَِ َذَٟٔک  أس٥ُ  َ٘ ِٟ  ا

ل نب اوسد ےن اقمس نب دمحم ےس اہک ہک ںیم ےن اینپ ولڈنی وک اگنن داھکی اچدنین ںیم وت ںیم اس ییحی نب دیعس ےس 

 

 س
ہ

 

پ

رواتی ےہ ہک اوب 

اس  ےک اپؤں ااھٹ رک امجع وک دعتسم وہ ایگ وہ وبیل احہضئ وہں وت ںیم اھٹ ڑھکا وہا اب ںیم اس ولڈنی وک ہبہ رک دوں اےنپ ےٹیب وک اتہک وہ

 دمحم ےن عنم ایک ۔ ےس امجع رکے اقمس نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی ابپ ےک فرصػ ںیم آےئ اس ےس امجع رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1144    حسیث 

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪  ًَِبسٔ ا ١ُ بَٔضا ٩ًَِ  ٌَ ِٔ َي َٓ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ أََصَبَضا َٔلبِىٔي  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا  َٟطُ  َ َٟطُ َجارٔیَّة ث٥َُّ َسأ َّطُ َوَصَب َٟٔؼاحٕٔب  َذا  أ٧َ َٛ

 َٓ بَِضا  ا٢َ ََل َتِقَ َٗ ََ ٨ِ٣َٔک َوَصَب َٔلب٨ِٔطٔ َجارٔیَّة ث٥َُّ  ٤َزَِواُ٪ ََاَ٪ أَِوَر َٟ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ا٢َ  َ٘ َٓ َذا  َٛ ّة َو َٔ َٜٔظ َضا ٨ِ٣ُ َٗ ِس َرأَیُِت َسا َٗ ِّی   إٔن

علااکلمل نب رمواؿ ےن اےنپ دوتس وک اکی ولڈنی ہبہ یک رھپ اس ےس اس ولڈنی اک احؽ وپاھچ اس ےن اہک ریما ارادہ ےہ ہک ںیم اس 

زیہ اگر  اھ اس ےن اےنپ ولڈنی وک ہبہ رک دوں اےنپ ےٹیب وک اتہک وہ اس ےس امجع رکے علااکلمل ےن اہک ہک رمواؿ ھجت ےس زایدہ رپ

 ےٹیب وک اکی ولڈنی ہبہ یک اور ہہک دای اس ےس تبحص ہن رکان ویکہکن ںیم ےن اس یک ڈنپایلں یلھک وہیئ دیھکی ںیھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یک اممتعن ےک ایبؿ ںیموہید واصنری یک ولڈنویں ےس اکنح رکےن 

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہید واصنری یک ولڈنویں ےس اکنح رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1145    حسیث 

 ٔ و٢ُ فٔی ٛ ُ٘ الَی َي ٌَ ٕة ْٔلَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ا٧ٔيَّ ا٢َ ٣َأٟک ََل َیح١ُّٔ ٧ٔکَاُح أ٣ََٕة یَُضوزٔیَّٕة َوََل َنِْصَ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت َتاَٗ ٤ُِِٟحَؼ٨َاُت ٩ِ٣ٔ ا بٔطٔ َوا

ا٧ٔيَّ  َِٟيُضوزٔیَّأت َوا٨َِّْٟصَ ائٔزُ ٩ِ٣ٔ ا ََِٟحَ ُض٩َّ ا َٓ ِب٥ُِٜٔ٠  َٗ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ  َّٟٔذی٩َ أُوتُوا اِل ٤ُِِٟحَؼ٨َاُت ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوا َٗ أت َو

ٍِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ كَِوَّل أَِ٪ یَ  ٥َِٟ َيِشَتٔل الَی َو٩ِ٣َ  ٌَ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت َوَت َٓتََيات٥ُِٜٔ ا َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ ٩ِ٣ٔ  ا ٠َ٣َ َّ٤ٔ٤َٓ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت  ٤ُِِٟحَؼ٨َأت ا َٜٔح ا ٨ِ

 َٟ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت َو ٤ََّا أََح١َّ اهَّللُ َٓٔى ٧َُزي ٧ٔکَاَح اِْل٣َٔأئ ا إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔاُت  ُض٩َّ اِْل٣َٔاُئ ا أَص١ِٔ  ٥ِ یُِح١ِٔ٠ ٧ٔکَاَح إ٣َٔائٔ َٓ

ُة َتٔح١ُّ َٟٔشيِّسٔ  ا٧ٔيَّ َِٟيُضوزٔیَُّة َوا٨َِّْٟصَ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣ََُة ا َٗ ٔة  ا٧ٔيَّ َِٟيُضوزٔیَّةٔ َوا٨َِّْٟصَ َٜٔتأب ا َِٟي٤ٔئن َوََل یَٔح١ُّ َوكُِئ اِل َصا ب٠ِٔ٤ٔٔک ا

َِٟي٤ٔئن  ٕة ب٠ِٔ٤ٔٔک ا  أ٣ََٕة ٣َُحؤسيَّ

ی ےس اکنح رکان درتس ںیہن اور اہلل لج الجہل ےن اینپ اتکب ںیم وج الہ اتکب یک وعروتں اہک امکل ےن وہیدی ولڈنی اور رصناین ولڈن

ےس اکنح درتس ایک ےہ اس ےس آزاد وعرںیت رماد ںیہ اور اہلل لج الجہل ےن رفامای وج صخش مت ںیم ےس املسمؿ آزاد وعروتں ےس 

اہلل ےن املسمؿ ولڈنویں ےس اکنح رکان الحؽ ایک ےہ ہن ہک الہ اکنح رکےن یک اطتق ہن رےھک وت وہ املسمؿ ولڈنویں ےس اکنح رکے 

 اتکب یک ولڈنویں ےس اہتبل وہیدی ای رصناین ولڈنی ےس اس ےک امکل وک امجع رکان درتس ےہ رگم رشمہک ولڈنی ےس درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااصحؿ اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ااصحؿ اک ایبؿ

     1146    حسیث 

 َ ٔل ٍُ َذَٟٔک إ ٤ُِِٟحَؼ٨َاُت ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ص٩َُّ أُوََلُت اِْلَِزَوأد َویَزِٔج ا٢َ ا َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٦َ اٟز٧َِّا٩ًَِ َس  ی أَ٪َّ اهَّللَ ََحَّ

  ہک  تانصت ےس دو وعرںیت رماد ںیہ وج اخودن واایلں ںیہ بلطم اس اک ہی ےہ ہک اہلل ےن زان وک رحؾ ایک ۔دیعس نب بیسم ےن اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ااصحؿ اک ایبؿ

     1147    حسیث 

ضَ ٩ًَِ  ٤َشَّ َٓ َُِٟحُّ اِْل٣َََة  ََٜح ا َ وََلٔ٪ إَٔذا ٧ ُ٘ َُّض٤َا ََا٧َا َي ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ُط  َِ ا٢َ ٣َأٟک اب٩ِٔ ٔطَضإب َوب٠ََ َٗ ِس أَِحَؼ٨َِتُط  َ٘ َٓ ا 

٤َشَّ  َٓ ََٜحَضا  َ َُِٟحَّ إَٔذا ٧ و٢ُ َذَٟٔک تُِحٔؼ٩ُ اِْل٣ََُة ا ُ٘ ُت ََاَ٪ َي ِٛ ِس أَِحَؼ٨َِتطُ َو١َُُّ ٩ِ٣َ أَِزَر َ٘ َٓ  َضا 

 انب اہشب اور اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ارگ آزاد صخش ےن ولڈنی ےس اکنح ایک اور اس ےس امجع ایک وت وہ نصحم وہ ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعتم اک ایبؿ

 ایبؿ ںیماتکب اکنح ےک  :   ابب

 ہعتم اک ایبؿ

     1148    حسیث 

َّی ٩ًَِ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔيض٤َٔا  ٩ًَِ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  ًَ اهَّللُ 

 ِ ٩ًَِ أََ ةٔ ا٨َِّٟشأئ یَِو٦َ َخِيبََر َو ٌَ ةٔ ٣ُِت ٔ اِْلِٔنٔشيَّ ُِٟح٤ُز  ١ٔ ُُٟحو٦ٔ ا

ے ےس اور دگوھں ےک وگتش اھکےن 
ع

 

می
رضحت یلع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک گنج ریبخ ےک روز 

 ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح ےک ایبؿ ںیماتکب اکن :   ابب

 ہعتم اک ایبؿ

     1149    حسیث 

ةَ  ٌَ َِٟت إٔ٪َّ َربٔي ا َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٜٔي٥ٕ َزَخ٠َِت  َة ب٨َِٔت َح َٟ ٔ أَ٪َّ َخِو َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٍَ بٔا٣َِزأَةٕ  ٩ًَِ ُُعِ َة اِسَت٤َِت ب٩َِ أ٣َُيَّ

َِٟد  َد ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ََْٓخَ َح٠َ٤َِت ٨ِ٣ُٔط  َزَج٤ُِت َٓ َٟ ٣ُِت ٓٔيَضا  سَّ َ٘ ٨ُِت َت ُٛ ِو  َٟ ُة َو ٌَ ٤ُِِٟت ٔ ا ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ا َیُحزُّ رَٔزائَطُ  ًّ ٔ ز َٓ أب   لَّ

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک وخہل تنب میکح رضحت رمع ےک اپس ںیئگ اور اہک ہک رہعیب نب اہیم ےن اکی وعرت ومدلہ ےس ہعتم 



 

 

 ریض اہلل ہنع ربھگا رک اچدر ہ ےتٹیس وہےئ ےلک اور اہک ہی ہعتم ےہ ارگ ںیم ےلہپ اس یک ایک  اھ وہ رہعیب ےس احہلم ےہ سپ رضحت رمع

 اممتعن رک اکچ وہات وت رمج رکات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     1150    حسیث 

 ٩ًَِ  ٕ ٍَ نِٔشَوة ِبُس أَِربَ ٌَ ِٟ ُٜٔح ا و٢ُ ی٨َِ ُ٘ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ  َربٔي

 رہعیب نب اوب علاارلنمح ےتہک ےھت الغؾ اچر وعروتں ےس اکنح رک  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     1151    حسیث 

ُت فٔی َذَٟٔک  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن ہی وقؽ تہب ااھچ ےہ ریمے زندکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     1152    حسیث 

ُس  ُط َسيِّ َٟ ٥ِ یَأَِذِ٪  َٟ َُٟط َسيُِّسُظ ثََبَت ٧ٔکَاحُُط َوإِٔ٪  ْٕ ٤ُ٠َِٟٔح١ِّٔ٠ إِٔ٪ أَذَٔ٪  ٔ ِبُس ٣َُداٟ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ ُ٤ِٟ َٚ بَِي٨َُض٤َا َوا َح١ُِّ٠ ُظ َُفِّ

ِح٠ٔي١ُ  ًَلَی ١َُِّ َحا٢ٕ إَٔذا أُرٔیَس بٔا٨ِّٟکَأح اٟتَّ ُٚ بَِي٨َُض٤َا   ُيََفَّ

اہک امکل ےن الغؾ اک اکنح امیل یک ااجزت رپ وموقػ ےہ ارگ امیل ااجزت دے اگ وت حیحص وہاگ ورہن رفتقی یک اجےئ اور الحہل اک اکنح رہ 

 رطح ےس وھچڑا اجےئ اگ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     1153    حسیث 

َِٜتُط ا٣َِزأَتُُط أَِو اٟزَِّوُد ی٠٤َُِٔک ا٣َِزأََتطُ إٔ٪َّ ٠ِ٣َٔک ١َُِّ َواحٔسٕ  ِبٔس إَٔذا ٠َ٣َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ  ٔ يِر َِ َِٓشّدا َٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبطُ یَُٜوُ٪ 

ا ّٗ ُة كَََل َٗ َُِٟفِ ٥ِ َت٩ُِٜ ت٠َِٔک ا َٟ ُس  ٌِ ََ ا ب٨ٔٔکَإح  ٌَ ٕٚ َوإِٔ٪ َتَزاَج  كَََل

ح اہک امکل ےن ارگ زوج زوہج اک امکل وہ اجےئ ای زوہج زوج یک امکل وہ اجےئ وت اکنح وخوخبد ریغب الطؼ ےک خسف وہ اجےئ اگ اب ارگ رھپ اکن

 رکںی ےگ وت اخودن وک نیت الطؼ اک اایتخر رےہ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اکنح اک ایبؿ

     1154    حسیث 

ِتُط ا٣ِزَ  َ٘ ًَِت ِبُس إَٔذا أَ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا ا إَٔلَّ ب٨ٔٔکَإح َجٔسیسٕ َٗ ٌَ ٥ِ یَتََراَج َٟ ةٕ ٨ِ٣ٔطُ  َِٜتطُ َوؤَی فٔی ًٔسَّ  أَتُُط إَٔذا ٠َ٣َ

 اہک امکل ےن ارگ زوہج اےنپ اخودن وک رخدی رک آزاد رک دے اور وہ دعت ںیم وہ وت وہ دوونں ےئن اکنح ےک ریغب ںیہن لم ےتکس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمک یک زوہج اک اخودن ےس ےلہپ املسمؿ وہےن اک ایبؿ

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رشمک یک زوہج اک اخودن ےس ےلہپ املسمؿ وہےن اک ایبؿ

     1155    حسیث 

ًَِضسٔ  ٩َّ فٔی  ُٛ طُ أَ٪َّ نَٔشاّئ  َِ َُّط ب٠ََ َُيِرُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٥َ ُيِش٩َ٤ِٔ٠ بٔأَِرٔؿض٩َّٔ َوص٩َُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

وَ  ِٔ ٤ُِِٟٔيَرةٔ َوََا٧َِت َتِحَت َػ َِٟؤٟئس ب٩ِٔ ا اْر ٨ِ٣ُٔض٩َّ ب٨ُِٔت ا َّٔ ُٛ أَِس٤َ٠َِت یَِو٦َ ٣َُضأجَزإت َوأَِزَواُجُض٩َّ حٔيَن أَِس٩َ٤ِ٠َ  َٓ َة  اَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َث إ ٌَ َب َٓ  ٔ َة ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ َواُ٪ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ِٔ ِتٔح َوَصَزَب َزِوُجَضا َػ َٔ ِٟ طٔ َوصَِب ب٩َِ ا ِّ٤ًَ ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اب٩َِ 



 

 

َواَ٪  ِٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا٧ّا َٟٔؼ ًَ َّی اهَّللُ  ٕ بٔزَٔزأئ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔلَی ٤ًَُيِر ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اهَّللُ  ًَاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َة َوَز ب٩ِٔ أ٣َُيَّ

َواُ٪  ِٔ ٔس٦َ َػ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََّرُظ َطِضَزی٩ِٔ  ب٠َٔطُ َوإَٔلَّ َسي َٗ إِٔ٪ َرضَٔي أ٣َِّزا  َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َس٦َ  ِ٘ ٔ َوأَِ٪ َي ٠ًََِيطٔ اِْلِٔسََل٦ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ٕ َجائَىٔي بٔزَٔزائَٔک َوَس  ُس إٔ٪َّ َصَذا َوصَِب ب٩َِ ٤ًَُيِر ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ًَلَی ُرُُئٔض ا٨َّٟأض  ٥َ بٔزَٔزائٔطٔ ٧َاَزاُظ  ٔلَی  ٠َّ ِوَتىٔي إ ًَ ََّک َز ٥َ أ٧َ ًَ َوَز

ا٢َ  َ٘ َٓ َّرَِتىٔي َطِضَزی٩ِٔ  ب٠ُِٔتطُ َوإَٔلَّ َسي َٗ إِٔ٪ َرٔؿيُت أ٣َِّزا  َٓ ٠َِيَک  ًَ  ٔ ُسو٦ ُ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ِز٢ِٔ أَبَا َوصِٕب ا ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ََٟک َت  ٥َ ب١َِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِّن لٔی  َّي تَُبي ا٢َ ََل َواهَّللٔ ََل أ٧َِز٢ُٔ َحً َ٘ َد َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٓ ََْٓخَ  ٕ َة أَِطُضز ٌَ ََ ٔشيرُ أَِر

َّی ا ٌٔيرُُظ أََزاّة َؤسََل َػل َة َيِشَت َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ِٔ ٔلَی َػ أَِرَس١َ إ َٓ ٥َ َٗٔب١َ َصَوازَٔ٪ بُٔح٨َيِٕن  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َواُ٪ هَّللُ  ِٔ ا٢َ َػ َ٘ َٓ ّحا ٨ًَِٔسُظ 

َّٟٔذي ٨ًَِٔسُظ ث٥َُّ  ََلَح ا ًَاَرُظ اِْلََزاَة َواٟشِّ َ أ َٓ ا  ًّ ا٢َ ب١َِ كَِو َ٘ َٓ ّصا  ا أ٦َِ ََکِ ًّ ٠َِيطٔ  أَكَِو ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َواُ٪ ٣َ ِٔ َد َػ ََّخَ

ِٚ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٥ِ ُيََفِّ َٟ َٕ َوصَُو ََأَفْ َوا٣َِزأَتُُط ٣ُِش٤َٔ٠ْة َو ٔ ائ َظضَٔس ح٨َُِي٨ّا َواٟلَّ َٓ ٥َ َوصَُو ََأَفْ  ٥َ بَِي٨َطُ َوَس٠َّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ٔ ِت ٨ًَِٔسُظ ا٣َِزأَتُُط بَٔذَٟٔک ا٨ِّٟکَأح وَوبَيَِن ا٣َِزأَت َواُ٪ َواِسَتَقَّ ِٔ َّي أَِس٥َ٠َ َػ  طٔ َحً

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک دنچ وعرںیت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم املسمؿ وہ اجیت ںیھت اےنپ کلم ںیم رجہت 

ں ںیم ےس اکی اعہکت یھت وج ودیل نب ریغمہ یک یٹیب ںیھت وج وفصاؿ نب ںیہن رکیت ںیھت اور اخودن اؿ ےک اکرف وہےت ےھت ایہن وعروت

اہیم ےک اکنح ںیم ںیھت وہ  حت ہکم ےک روز املسمؿ وہںیئ اور اؿ ےک اخودن وفصاؿ اھبگ  ےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ 

ےک اپس اجیھب اور اؿ وک اامؿ دی اور االسؾ یک رطػ البای اور  ےک اچچ زاد اھبیئ وبہ نب ریمع وک اینپ اچدر اشنین ےک واےطس دے وک وفصاؿ

ہی اہک ہک ریمے اپس آےئ ارگ اہمتی وخیش وہ وت املسمؿ وہان ہن وت مت وک دو ےنیہم یک تلہم ےلم یگ بج وفصاؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

بہ نب ریمع ریمے اپس اہمتری اچدر ےل رک وملس ےک اپس آپ یک اچدر ےل رک آ آےئ وت ولوگں ےک اسےنم اکپر اےھٹ اے دمحم و

یگ ۔  آےئ اور ھجم ےس اہک ہک مت ےن ھجم وک البای ےہ اس رشط رپ ہک ارگ ںیم اچوہں وت املسمؿ وہ اجؤں ںیہن وت ھجم وک دو ےنیہم یک تلہم ےلم

ےس ایبؿ ہن رکو ےگ ہک وبہ نب ریمع آپ ےن رفامای ارتو اے اوبوبہ وفصاؿ ےن اہک مسق دخا یک ںیم یھبک ہن ارتوں اگ بج کت مت ھجم 

رطػ اک ایپؾ حیحص ےہ آپ ےن رفامای وہ وت ایک ںیم ںیہمت اچر ےنیہم یک تلہم داتی وہں رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہلیبق وہازؿ یک 

ےتگن ںیہ ای زربدیتس ےس آپ نینح ںیم  ےئ اور آپ ےن وفصاؿ ےس ھچک ایھتہر اور اسامؿ اعرًاتی اماگن وفصاؿ ےن اہک آپ وخیش ےس ام

ےن رفامای وخیش ےس وفصاؿ ےن ایھتہر اور اسامؿ دےیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ولےٹ اور وفصاؿ رفک یہ یک احتل ںیم آپ 

اؿ  ےک اسھت رےہ رگم آپ ےن اؿ یک وعرت وک اؿ ےس ہن ڑھچاای اہیں کت ہک وفصاؿ یھب املسمؿ وہ ےئ اور اؿ یک وعرت دبوتسر

 ےک اپس رںیہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح ےک ایبؿ ںیم اتکب :   ابب

 رشمک یک زوہج اک اخودن ےس ےلہپ املسمؿ وہےن اک ایبؿ

     1156    حسیث 

ا٢َ ََاَ٪ بَيَِن إِٔسََل  َٗ َّطُ  ٨َا أَ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِِ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َو َٗ ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ ٧َِحْو ٩ِ٣ٔ َطِضَزی٩ِٔ  َواَ٪ َوبَيَِن إِٔسََل٦ ِٔ ٔ َػ ٦

ِت صِٔحزَتَُضا بَيِ  َٗ ٔلَی اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ َوَزِوُجَضا ََأَفْ ٣ُ٘ٔي٥ْ بَٔسارٔ اِلَُِٜفٔ إَٔلَّ ََفَّ َس٦َ ٨ََضا َوبَيَِن َزِو ا٣َِزأَّة َصاَجزَِت إ ِ٘ ٔجَضا إَٔلَّ أَِ٪ َي

تَُضا ٔضَي ًٔسَّ َ٘ ِب١َ أَِ٪ َت٨ِ َٗ  َزِوُجَضا ٣َُضأجّزا 

انب اہشب ےن اہک ہک وفصاؿ یک یب یب اخودن ےس اکی ہنیہم ےلہپ االسؾ الیئ ںیھت اور وج وعرت دارارفکل ےس املسمؿ وہ رک داراال السؾ 

یگ اور دعت رک ےک دورسا اکنح رک ےل یگ رگم بج اس اک اخودن اس یک  ںیم رجہت رک ےک آےئ وت وہ اےنپ اخودن ےس دجا وہ اجےئ

 دعت ےک ادنر املسمؿ وہ رک داراالالسؾ ںیم آ اجےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےلہپ املسمؿ وہےن اک ایبؿرشمک یک زوہج اک اخودن ےس 

     1157    حسیث 

أَِس٤٠ََ  َٓ ٣ََة ب٩ِٔ أَِٔی َجِض١ٕ  ٕ َوََا٧َِت َتِحَت ًِْٔکٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ٜٔي٥ٕ ب٨َِٔت ا ِتٔح َوَصزََب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أ٦َُّ َح َٔ ِٟ ِت یَِو٦َ ا

٣َُة ب٩ُِ أَِٔی َجِض١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ حَ  ٔلَی َزِوُجَضا ًِْٔکٔ ِتُط إ ًَ َس َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٠َِيطٔ بٔا ًَ ٔس٣َِت  َٗ َّي  ٜٔي٥ٕ َحً اِرَتَح٠َِت أ٦ُُّ َح َٓ َِٟي٩َ٤َ  ٔس٦َ ا َٗ َّي  ً

ا َرآُظ َرُسو َّ٤٠َ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ أَِس٥َ٠َ َو َٓ  ٔ َّی اهَّللُ اِْلِٔسََل٦ ٥َ ٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ًَلَی ٧ٔکَاحٔض٤َٔا َذَٟٔک  َثبََتا  َٓ طُ  ٌَ َّي بَاَي ٠ًََِيطٔ رَٔزاْئ َحً ّحا َو٣َا  َِٟيطٔ ََفٔ ٔ  َوثََب إ

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک اؾ میکح رکعہم نب اوب لہج یک یب یب  حت ہکم ےک روز املسمؿ وہیئ اور اؿ ےک اخودن رکعہم  نم اھبگ  ےئ 

گ ی ںیئگ اور اؿ وک دنی االسؾ یک رطػ البای وہ املسمؿ وہ ےئ اور ایس اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آیئ اؾ میکح یھب واہں 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج اؿ وک داھکی وت وخیش ےس اھٹ ڑھکے وہےئ اور اؿ ےس تعیب یل اس وتق آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

 یب یب اےنپ اکنح رپ اقمئ رےہ ۔ مسج رشفی رپ اچدر ہن یھت رھپ دوونں ایمں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 رشمک یک زوہج اک اخودن ےس ےلہپ املسمؿ وہےن اک ایبؿ

     1158    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا أَِس٥َ٠َ اٟزَُّج١ُ  ٥ِ٠َ ُتِش٥ِٔ٠ ْٔلَ٪َّ اهَّلَل َتَبا َٗ َٓ ٠ًََِيَضا اِْلِٔسََل٦ُ  َق  ُة بَِي٨َُض٤َا إَٔذا ُُعٔ َٗ َُِٟفِ ِت ا ٌَ َٗ ِب١َ ا٣َِزأَتٔطٔ َو َرَک َٗ

ََٜوأَفٔ  ٌَٔؼ٥ٔ اِل و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوََل ت٤ُِٔشُٜوا َٔ ُ٘ الَی َي ٌَ  َوَت

اور یب یب ےس املسمؿ وہےن وک اہک اجےئ اور وہ املسمؿ ہن وہ وت اکنح خسف وہ  اہک امکل ےن بج رمد اینپ یب یب ےس ےلہپ املسمؿ وہ اجےئ

 اجےئ اگ ویکہکن اہلل لج الجہل اینپ اتکب ںیم رفامات ےہ تم العہق روھک اکرف وعروتں ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیموہمیل ےک ایب

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہمیل ےک ایبؿ ںیم

     1159    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٖٕ َجاَئ إ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ُط َرُسو٢ُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  َٟ َ َشأ َٓ  ٕ ة بٔطٔ أَثَزُ ُػَِفَ

َّی اهَّللُ ِ٘ اهَّللٔ َػل ٥ِ ُس َٛ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َد  َُّط َتزَوَّ أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ز٧ََٔة ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ   َ٘ َٓ ِيَضا  َٟ ٔ َت إ

ِو َٔ  َٟ ٥َ أَِو٥ِٟٔ َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ َذَصٕب   َظاة

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک علاارلنمح نب وعػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آےئ اور اؿ رپ زردی اک اشنؿ  اھ روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ ہی ایک ےہ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اکی ااصنری وعرت ےس اکنح ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 ایک رہم دای ےہ اوہنں ےن اہک اکی یلھٹگ ربارب وسان آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہمیل رک ارگہچ اکی رکبی اک وہ۔ ےن رفامای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہمیل ےک ایبؿ ںیم

     1160    حسیث 

٥َ ََاَ٪ یُو٥ُٟٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ َِٟح٥ْ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِٟؤٟي٤َةٔ ٣َا ٓٔيَضا ُخِبزْ َوََل    بٔا

 رویٹ وہیت یھت ہن وگتش ۔ یحی نب دیعس ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وہیل رکےت ےھت اس ںیم



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہمیل ےک ایبؿ ںیم

     1161    حسیث 

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٠َِيأِتَٔضا ٩ًَِ  َٓ ٔلَی َؤٟي٤َٕة  ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا زُعَٔی أََحُس َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وہمیل یک دوعت ںیم البای اجےئ وت احرض 

 وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہمیل ےک ایبؿ ںیم

     1162    حسیث 

 ِٟ ََٟضا اِْل٨ََُِٔياُئ َویُتِرَُک ا َِٟؤٟي٤َةٔ یُِسعَی  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ و٢ُ ََشُّ اٟلَّ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٥َِٟ َیأِٔت ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أ٧َ ِس ٤ََشاٛٔيُن َو٩ِ٣َ  َ٘ َٓ َوَة  ًِ اٟسَّ

َٟطُ   ًََصي اهَّلَل َوَرُسو

 اجےت ںیہ اور 

ن

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ےھت وہمیل اک اھکان بس اھکونں ےس ربا ےہ اس ںیم اریم البےئ اجےت ںیہ اور ریقف وھچڑ دی 

 وج صخش دوعت ںیم ہن آےئ اس ےن انرفامین یک اہلل اور روسؽ یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہمیل ےک ایبؿ ںیم

     1163    حسیث 

 َٗ ُط  ٌَ ا٦ٕ َػ٨َ ٌَ ٥َ َٟٔل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل اكّا َز و٢ُ إٔ٪َّ َخيَّ ُ٘ ٍَ َرُسو٢ٔ ا٩ًَِ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ََٓذَصِبُت ٣َ ٢َ أ٧ََْص 

ا ٓٔيطٔ زُبَّ  ّٗ ٕ َو٣ََز ٌٔير َِٟيطٔ ُخِبزّا ٩ِ٣ٔ َط ٔ َب إ ََٓقَّ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلَی َذَٟٔک اٟلَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اهَّللُ  أَیُِت َرُسو٢َ اهَّللٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ أ٧ََْص ََفَ َٗ اْئ 

ٍُ اٟسُّ  ٥َ یَتَتَبَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔ َػل َِٟيِو٦ َس َذَٟٔک ا ٌِ ََ بَّاَئ  ٥ِ٠َ أََز٢ِ أُحٔبُّ اٟسُّ َٓ ٔة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ  بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحِو٢ٔ ا

اسن نب امکل ےتہک ےھت ہک اکی درزی ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک ھچک اھکان اکپ رک دوعت یک ںیم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

و اک اسنل اسےنم الای وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ایپےل ںیم ےس ادو وملس ےک اسھت ایگ وہ درزی وج یک رویٹ اور اد



 

 

 ڈوھڈنھ رک اھکےت ےھت اس روز ےس ںیم یھب ادؤں وک دنسپ رکےن اگل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاکنح یک فلتخم دحوثیں اک ایب

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1164    حسیث 

٤َِٟزِأَةَ  ٥ِ ا ُٛ َد أََحُس ا٢َ إَٔذا َتزَوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠َِيأُِخِذ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ َِٟحارٔیََة   أَِو اِطتََري ا

ٌِٔذ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ اٟب٨َٔأػيَ  َِٟيِشَت ٠َِيأُِخِذ بٔٔذِرَوةٔ َس٨َا٣ٔطٔ َو َٓ ٌٔيَر  َِٟب ٔة َوإَٔذا اِطتََري ا َٛ ِٟبََر َُ بٔا َِٟيِس ِيَلا٪ٔ تَٔضا َو  ظَّ

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ یسک وعرت ےس اکنح رکے ای ولڈنی 

وت اس یک اشیپین ڑکپ رک ربتک یک داع رکے اور بج اوٹن رخدیے وت اس یک وکاہؿ رپ اہھت رےھک اور اطیشؿ رمدود ےس انپہ رخدیے 

 امےگن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ اکنح یک فلتخم دحوثیں

     1165    حسیث 

َب٠َ  َٓ ِس ََا٧َِت أَِحَسثَِت  َٗ ََّضا  ََٓذََکَ أ٧َ ٔلَی َرُج١ٕ أُِخَتُط  ِّیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َخَلَب إ ٤َِٟک ٔ ا بَُط أَِو ٩ًَِ أَِٔی اٟزُّبَيِر َْضَ َٓ أب  َِٟدلَّ َٔک ٤ًََُز ب٩َِ ا َّ ذَٟ

 ٔ ََٟک َو٠َِٟٔدبَر ا٢َ ٣َا  َٗ بُطُ ث٥َُّ   ََاَز َيِْضٔ

زریب یکم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکنح اک ایپؾ دای اکی صخش یک نہب وک اس ےن ایبؿ ایک ہک وہ وعرت دباکر ےہ بج رضحت اوب

 یھت ۔ رمع ریض اہلل ہنع وک اس یک ربخ یچنہپ آپ ےن اس صخش وک الب رک امرا ای امرےن اک دصق ایک اور اہک ہک ےھجت اس ربخ اچنہپےن ےس ایک رغض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1166    حسیث 



 

 

َوَة ب٩َِ اٟزُّبَ  ٕس َوُُعِ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٍُ نِٔشَوةٕ ٩ًَِ َربٔي وََلٔ٪ فٔی اٟزَُّج١ٔ یَُٜوُ٪ ٨ًَِٔسُظ أَِربَ ُ٘ ٔ ََا٧َا َي يِر

تَُضا ٔضَي ًٔسَّ َ٘ ُد إِٔ٪ َطاَئ َوََل ی٨ََِتٔوزُ أَِ٪ َت٨ِ َُّط یََتزَوَّ َة أ٧َ ِٟبَتَّ ُٙ إِٔحَساص٩َُّ ا ُيَل٠ِّ َٓ 

ےھت سج صخش یک اچر وعرںیت وہں رھپ وہ اس ںیم رہعیب نب اوب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اقمس نب دمحم اور رعوہ نب زریب ےتہک 

 ےس اکی وعرت وک نیت الطؼ دے دے وت اکی وعرت یئن رک  اتک ےہ اس یک دعت زگرےن اک ااظتنر رضوری ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1167    حسیث 

َِٟؤٟيَس  ِٓتََيا ا ٔ أَ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٕس َوُُعِ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٩ًَِ َربٔي س٦َٔ ا َٗ ًَا٦َ  ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ب٩َِ 

أس٥َ  َ٘ ِٟ َُيَِر أَ٪َّ ا َّيبَٔذَٟٔک  َضا فٔی ٣ََحأَٟص َطً َ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ٕس   ب٩َِ ٣َُح٤َّ

رہعیب نب اوب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اقمس نب دمحم اور رعوہ نب زریب ےن ودیل نب علااکلمل وک سج اسؽ وہ دمہنی ںیم آای  اھ ااسی 

 وہ ۔ یہ وتفی دای  اھ رگم اقمس نب دمحم ےن ہی اہک ہک اس وعرت وک یئک وسلجمں ںیم الطؼ دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکنح یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1168    حسیث 

ٌْٔب ا٨ِّٟکَا َٟ َِٟيَص ٓٔيض٩َّٔ  ا٢َ ثَََلْث  َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ُٙ ٩ًَِ َس ِت ٌٔ ِٟ ُٚ َوا ََل  ُح َواٟلَّ

 دیعس نب بیسم ےن اہک ہک نیت زیچںی ایسی ںیہ نج ںیم لیھک ںیہن وہات اکنح اور الطؼ اور اتعؼ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اکنح ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿاکنح یک فلتخم دحوثیں 

     1169    حسیث 

بٔرَ  َٛ َّي  َٓکَا٧َِت ٨ًَِٔسُظ َحً سٔ ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠ََة اِْلَِنَؼارٔيِّ  َد ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ َّطُ َتزَوَّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧َ ٔ َتاّة َطابَّّة ٩ًَِ َرآ َٓ ٠َِيَضا  ًَ َد  َتزَوَّ َٓ ِت 



 

 

 َ٘ َل٠َّ َٓ  َٚ ََل ٨َاَطَسِتُط اٟلَّ َٓ ٠َِيَضا  ًَ ابََّة  ابََّة َٓآثََز اٟظَّ َٓآثََز اٟظَّ ًَاَز  َضا ث٥َُّ  ٌَ َّي إَٔذا ََاَزِت َتٔح١ُّ َراَج َضا َواحَٔسّة ث٥َُّ أ٣ََِض٠ََضا َحً

 َ٘ َٓ  َٚ ََل ٨ََٓاَطَسِتُط اٟلَّ ابََّة  َٓآثََز اٟظَّ ًَاَز  َضا ث٥َُّ  ٌَ َضا َواحَٔسّة ث٥َُّ َراَج َ٘ َل٠َّ َٓ  َٚ ََل ٨َاَطَسِتُط اٟلَّ َٓ ََ ٤ََّا  َ٘ٔيِت َواحَٔسْة ا٢َ ٣َا ٔطئِٔت إ٧ٔ

 ُ ًَلَی اِْل َِٟت ب١َِ أَِسَتٔقُّ  ا َٗ ُتٔک  ِٗ اَر َٓ ٔ َوإِٔ٪ ٔطئِٔت  ًَلَی ٣َا َتَزی٩َِ ٩ِ٣ٔ اِْلُثَِزة ِرٔت  إِٔ٪ ٔطئِٔت اِسَتِقَ ًَلَی َذَٟٔک َٓ ََٜضا  أ٣ََِش َٓ  ٔ ثَِزة

 ٔ ًَلَی اِْلُثَِزة ِت ٨ًَِٔسُظ  ٠َِيطٔ إٔث٤ِّا حٔيَن َْقَّ ًَ  ٍْ ٔ ٥ِ َیَز َرآ َٟ  َو

راعف نب دخجی ےن دمحم نب  ہملس ااصنری یک یٹیب ےس اکنح ایک وہ اؿ ےک اپس رںیہ بج ڑبںایں وہںیئ وت راعف ےن اکی وجاؿ وعرت 

ےس اکنح ایک وت اس یک رطػ زایدہ املئ وہےئ وت ڑبںای وعرت ےن الطؼ امیگن دمحم نب  ہملس ےن اکی الطؼ دے دی رھپ بج دعت 

ر وجاؿ وعرت یک رطػ املئ رےہ رھپ بج دعت رگےن یگل رتعج رکیل اور وجاؿ وعرت یک اس یک رگزےن یگل رتعج رکیل او

رطػ املئ رےہ ڑبںای ےن رھپ الطؼ امیگن بت راعف نب دخجی ےن اہک اب ےھجت ایک وظنمر ےہ اکی الطؼ اور رہ آ ی ےہ ارگ وت اس احؽ 

 وھچڑ دوں اس ےن اہک ےھجم ایس احؽ ںیم رانہ وظنمر ےہ راعف ےن اس ںیم ریمے اپس رانہ اچیتہ ےہ وت رہ اور ارگ ںیہن رہ  یتک وت ںیم ےھجت

 وک رھک ایل اور اےنپ اورپ ھچک انگہ ںیہن اھجمس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم : ابب

 الطؼ ےک ایبؿ ںیم الطؼ ہتب ینعی نیت

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ہتب ینعی نیت الطؼ ےک ایبؿ ںیم

     1170    حسیث 

ًَلَیَّ  ٤َاَذا َتَزي  َٓ ٕة  َ٘ ُت ا٣َِزأَتٔی ٣ٔائََة َتِل٠ٔي ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ًَبَّإض إ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُٟط ابِ ٩ًَِ أَ٪َّ َرُجَّل  ا٢َ  َ٘ َٓ ِت ٨ِ٣َٔک   َ٘ ًَبَّإض ك٠َُ  ٩ُ

وَ٪ اتََّدِذَت بَٔضا آَیأت اهَّللٔ صُزُّوا ٌُ ٍْ َوتِٔش  َٟٔثََلٕث َوَسِب

اکی صخش ےن انب ابعس ےس اہک ہک ںیم ےن اینپ وعرت وک وس الطؼ دںی انب ابعس ےن وجاب دای ہک وہ نیت الطؼ ںیم ھجت ےس ابنئ 

 ں ےس  اھٹھ ایک ۔،وہآ ی اور اتسونے الطؼ ےس وت ےن اہلل یک آوتی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ہتب ینعی نیت الطؼ ےک ایبؿ ںیم

     1171    حسیث 

ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٔلَی  ََٟک ٩ًَِ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ٤َاَذا ٗٔي١َ  َٓ  ٕ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش َ٘ َٓ إت  َ٘ ُت ا٣َِزأَتٔی ث٤ََانَٔی َتِل٠ٔي ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ِش

 َّ ِس بَي َ٘ َٓ ٤َا أ٣َََزُظ اهَّللُ  َٛ  َٙ ُٗوا ٩ِ٣َ ك٠ََّ ٕ َػَس وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش َ٘ َٓ ِس بَا٧َِت ٣ٔىِّي  َٗ ََّضا  ا٢َ ٗٔي١َ لٔی إ٧ٔ ُط َو٣َ َٗ َٟ ًَلَی َن اهَّللُ  ََٟبَص   ٩ِ

 ُ٘ ٤َا َي َٛ ٥ُِٜ٨ًَِ صَُو  ٠ُُط  ُٔٔش٥ُِٜ َو٧ََتَح٤َّ ًَلَی أَِن ا بٔطٔ ََل َت٠ِبُٔشوا  ّ٘ ِبَشُط ٠ِ٣َُؼ َٟ ٨َ٠ِا  ٌَ َِٟبّشا َج ٔشطٔ  ِٔ  وُٟوَ٪ َن

ھجت ےس ایک اہک اکی صخش علااہلل نب وعسمد ےک اپس آای اور اہک ںیم ےن اینپ وعرت وک دو وس الطںیق دںی انب وعسمد ےن اہک ولوگں ےن 

وہ وبال ھجم ےس ہی اہک ہک ریتی وعرت ھجت ےس ابنئ وہآ ی انب وعسمد ےن اہک چس ےہ وج صخش اہلل ےک مکح ےک وماقف الطؼ دے اگ وت اہلل 

ےن اس یک وصرت ایبؿ رک دی اور وج ڑگڑب رکے اگ اس یک الب اس ےک رس اگل دںی ےگ ڑگڑب تم رکو اتہک مہ وک تبیصم ہن ااھٹان ڑپے 

 ہ ولگ چس ےتہک ںیہ ریتی وعرت ھجت ےس دجا وہآ ی ۔و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ہتب ینعی نیت الطؼ ےک ایبؿ ںیم

     1172    حسیث 

َ ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ حَ  َٟطُ َ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ  َٗ و٢ُ ا٨َّٟاُض ٓٔيَضا  ُ٘ ُة ٣َا َي ِٟبَتَّ َٟطُ ا ا٢َ  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  اَ٪ أَبَاُ٪ ب٩ُِ ز٦ِ

ِت  َ٘ ا ٣َا أََِ ّٔ ِٟ ُٚ أَ ََل َِٟو ََاَ٪ اٟلَّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٠َُضا َواحَٔسّة  ٌَ ِس ًُِث٤َاَ٪ َیِح َ٘ َٓ َة  ِٟبَتَّ ا٢َ ا َٗ ُة ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا ٩ِ٣َ  ِٟبَتَّ ا

ِؼَوي ُ٘ ِٟ اَیَة ا َِ ِٟ  َرمَی ا

اوب رکب نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اہک ہک الطؼ ہتب ںیم ولگ ایک ےتہک ںیہ اوبرکب ےن اہک اابؿ نب امثعؿ اس وک اکی 

ؼ اکی زہار کت درتس وہیت وت ہتب اس ںیم ےس ھچک ابیق ہن راتھک سج ےن ہتب اہک وہ الطؼ ےتھجمس ےھت رمع نب علاا زیسی ےن اہک ارگ الط

 ااہتن وک چنہپ ایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ںیم الطؼ ہتب ینعی نیت الطؼ ےک ایبؿ



 

 

     1173    حسیث 

ََّضا ثَََلُث  َة أ٧َ ِٟبَتَّ ُٙ ا٣َِزأََتطُ ا َّٟٔذي یَُل٠ِّ ٔضي فٔی ا ِ٘ ٥َٜٔ ََاَ٪ َي َِٟح إت  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َ٘  َتِل٠ٔي

 انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رمواؿ الطؼ ہتب ںیم نیت الطؼ اک مکح رکات  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1174    حسیث 

أب ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا تَٔب إ ًَا٠٣ٔٔطٔ ُٛ ٔلَی  أب إ َِٟدلَّ ََٜتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ َُارٔبٔٔک  ًَلَی  ا٢َ َٔل٣َِزأَتٔطٔ َحِب٠ُٔک  َٗ ٚٔ أَ٪َّ َرُجَّل  َزا ٌٔ ِٟ ا

 ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ََٟ٘ٔيطُ اٟزَُّج١ُ  ِٟبَِئت إٔذِ  ُٖ بٔا بَِي٤َ٨َا ٤ًَُزُ یَُلو َٓ ٤َِِٟؤس٥ٔ  ََّٜة فٔی ا اأَِ٪ ٣ُزُِظ یَُوآٔيىٔي ب٤َٔ َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََا ٠َِيطٔ  َ٘ َٓ ٢َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ أ٧ََِت 

ِؤَٟک حَ  َ٘ ٔة ٣َا أََرِزَت َٔ ِٟب٨َٔيَّ ٔ ا َُٟط ٤ًَُزُ أَِسأََُٟک بَٔزبِّ َصٔذظ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِيَک  َّٟٔذي أ٣ََزَِت أَِ٪ أُِج٠ََب  َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی َُارٔبٔٔک  ِب٠ُٔک 

٤َِٟکَا٪ٔ  ٔ َصَذا ا َتىٔي فٔی َُيِر ِٔ ِو اِسَتِح٠َ َٟ أب صَُو ٣َا أََرِزَت  اٟزَُّج١ُ  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َٚ ا َِٟٔفَ ُتَک أََرِزُت بَٔذَٟٔک ا ِٗ  ٣َا َػَس

 ی لک یلع اغر ک رضحت رمع اطخب ےن اھکل  رضحت رمع نب اطخب ےک اپس طخ اھکل وہا آای ہک اکی صخش ےن اینپ
ج
وعرت ےس اہک 

 رضحت رمع ہبعک اک وطاػ رک رےہ ےھت اکی صخش الم اور السؾ ایک وپاھچ اس صخش ےس ہہک دانی ہک جح ےک وممس ںیم ہکم ںیم ھجم ےس ےلم

مت وکؿ ےہ آپ ےن رفامای ںیم ویہ صخش وہں سج ےن مت ےن مکح ایک  اھ ہکم ںیم ےنلم اک رضحت رمع ےن اہک مسق ےہ ھجت وک اس  رھ ےک 

 ی لک یلع اغر ک ےس ریتی ایک رماد یھت وہ وبال اے اریم اوملنیم ارگ
ج
مت ھجم وک یسک اور ہگج یک مسق دےتی وت ںیم چس ہن اتہک اب چس  رب یک 

 اتہک وہں ہک ریمی تین وھچڑ دےنی یک یھت رضحت رمع ےن رفامای ےسیج وت ےن تین یک واسی یہ وہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیماتکب االطلؼ  :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1175    حسیث 

ََّضا ثَََلُث َتِل  ا٦ْ إ٧ٔ ًَلَیَّ ََحَ و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ أ٧َِٔت  ُ٘ و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ َي ُ٘ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب ََاَ٪ َي إت ٩ًَِ  َ٘  ٠ٔي



 

 

  وت ھجم رپ رحاؾ ےہ وت نیت الطؼ ڑپ اجںیئ یگ ۔رضحت یلع ےتہک ےھت وج صخش اینپ وعرت ےس ےہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1176    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ٩ًَِ  إت ١َُُّ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ًَ َ٘ ََّضا ثَََلُث َتِل٠ٔي ِٟبَرٔیَّةٔ إ٧ٔ ٔة َوا َِٟد٠ٔيَّ و٢ُ فٔی ا ُ٘  ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي

  یگ ۔

ن

 

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک ہیلخ اور ربہی اؿ ںیم ےس رہ اکی ںیم نیت الطںیق ڑپ اجی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1177    حسیث 

ا٢َ ْٔلَص٠َِٔضا َطأ٥َُِٜ٧ِ بٔضَ  َ٘ َٓ ِو٦ٕ  َ٘ ٔ ٕس أَ٪َّ َرُجَّل ََا٧َِت َتِحَتُط َؤٟيَسْة ٟ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ْة َواحَٔسةْ ٩ًَِ ا َ٘ ََّضا َتِل٠ٔي أَي ا٨َّٟاُض أ٧َ  ا ََفَ

اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےک اکنح ںیم اکی ولڈنی یھت اس ےن ولڈنی ےک اموکلں ےس ہہک دای مت اجون اہمترا اکؾ 

 اجےن ولوگں ےن اس وک اکی الطؼ اھجمس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1178    حسیث 

 ٩ًَِ  ٔ ََّضا ثَََلُث َتِل٠ و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ بَزٔئِٔت ٣ٔىِّي َوبَزٔئُِت ٨ِ٣ٔٔک إ٧ٔ ُ٘ و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ َي ُ٘ ةٔ اب٩َِ ٔطَضإب َي ِٟبَتَّ َٟٔة ا ٔ إت ب٨ِ٤َٔز َ٘  ي

 انب اہشب ےتہک ےھت ارگ رمد وعرت ےس ےہک ںیم ھجت ےس ربی وہا اور وت ھجم ےس ربی وہیئ وت نیت الطںیق ڑپںی یگ لثم ہتب ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب الطؼ ےک ایبؿ ںیماتکب االطلؼ اتک :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1179    حسیث 



 

 

إت  َ٘ ََّضا ثَََلُث َتِل٠ٔي ْة أَِو بَزٔیَّْة أَِو بَائ٨َْٔة إ٧ٔ و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ أ٧َِٔت َخ٠ٔيَّ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي ِس َزَخ١َ بَٔضا َویَُسی٩َُّ  َٗ َٗ ًَّٟٔي  فٔی  ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ ا

ًَلَی َذَٟٔک َوََاَ٪ َخاكّٔبا ٣ٔ   َٕ ٔ ا٢َ َواحَٔسّة أُِح٠ َٗ إِٔ٪  َٓ ٥َِٟ یَِسُخ١ِ بَٔضا أََواحَٔسّة أََراَز أ٦َِ ثَََلثّا  ًَّٟٔي  َُّط ََل یُِدلٔی ا أب ْٔل٧َ ُِٟدلَّ ٩ِ ا

ِس َزَخ١َ بَٔضا َزِوُجَضا َوََل یُبٔي٨َُضا َوََل یُبِرٔیَضا إَٔلَّ  َٗ ًَّٟٔي  ٤َِٟزِأََة ا ٥َِٟ یَِسُخ١ِ بَٔضا تُِد٠ٔيَضا َوتُبِرٔیَضا َوتُبٔي٨َُضا ا ًَّٟٔي  إت َوا َ٘  ثَََلُث َتِل٠ٔي

َِٟواحَٔسةُ   ا

اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش اینپ وعرت وک ےہک وت ہیلخ ےہ ای ربہی ےہ ای ابہنئ ےہ وت ارگ اس وعرت ےس تبحص رک اکچ ےہ نیت الطؼ ڑپںی 

یک تین ےک وماقف ڑپے یگ ارگ اس ےن اہک ںیم ےن اکی یک تین یک یھت وت فلح ےل رک اس وک اچس یگ اور ارگ تبحص ںیہن یک وت اس 

ںیھجمس ےگ رگم وہ وعرت اکی یہ الطؼ ںیم ابنئ وہ اجےئ یگ اب رتعج ںیہن رک  اتک اہتبل اکنح ےئن رسے ےس رک  اتک ےہ ویکہکن 

 ےہ سج ےس تبحص رک اکچ اور وہ نیت الطؼ ںیم ابنئ وہیت ےہ ۔ سج وعرت ےس تبحص ہن یک وہ وہ اکی یہ الطؼ ںیم ابنئ وہ اجیت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہیلخ اور ربہی اور اؿ ےک اشماہبت اک ایبؿ ۔

     1180    حسیث 

ا٢َ ٣َ  ُت فٔی َذَٟٔک َٗ ٌِ  أٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ

 اہک امکل ےن ہی رواتی ےھجم تہب دنسپ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ

     1181    حسیث 

ِّی ٔن ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ ٔلَی  ُط أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ َِ َّطُ ب٠ََ ِت  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘ َل٠َّ َٓ ٠ُِت أ٣ََِز ا٣َِزأَتٔی فٔی یَٔسَصا  ٌَ َج

٤َاَذا َٓ َشَضا  ِٔ َٓ  َن ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ١ِ َیا أَبَا  ٌَ ِٔ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ََل َت َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َا  َٛ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أَُراُظ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز أ٧ََا َتَزي  َ٘

٠َِتطُ  ٌَ َٓ ١ُ أ٧ََِت  ٌَ ِٓ  أَ



 

 

رت وک الطؼ اک اایتخر دای  اھ اس ےن اےنپ آپ وک نیت اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اکی صخش علااہلل نب رمع ےک اپس آای اور وبال ںیم ےن اینپ وع

آپ الطؼ دے یل اب ایک ےتہک وہ انب رمع ےن اہک ہک الطؼ ڑپ آ ی وہ صخش وبال ااسی وت تم رکو انب رمعو ےن اہک ںیم ےن ایک ایک وت ےن اےنپ 

 ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ

     1182    حسیث 

 َٗ اُئ ٣َا  ـَ َ٘ ِٟ ا َٓ و٢ُ إَٔذا ٠٣َََّک اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط أ٣ََِزَصا  ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِت بٔطٔ إ و٢ُ ـَ ُ٘ ٠َِيَضا َوَي ًَ َلَّ أَِ٪ ی٨ُِْٔکَ 

تَٔضا ًَلَی َذَٟٔک َویَُٜوُ٪ أ٠َ٣ََِک بَٔضا ٣َا ََا٧َِت فٔی ًٔسَّ  ُٕ ٔ َيِح٠ َٓ ٥ِ أُرِٔز إَٔلَّ َواحَٔسّة  َٟ 

 امکل رک دے وت بج یھب الطؼ وعرت اچےہ اےنپ انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت بج رمد اینپ وعرت وک الطؼ اک

اورپ ڈاؽ ےل رگم بج اخودن ااکنر رکے اور ےہک ںیم ےن اکی الطؼ اک اایتخر دای  اھ اور فلح رکے وت اس وعرت اکقحتسم وہاگ بج 

 کت وہ دعت ںیم ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ سج کیلمت ےس اکی الطؼ ڑپیت ےہ اس

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس اکی الطؼ ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ

     1183    حسیث 

أََتاُظ ٣َُح٤َّ  َٓ َّطُ ََاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َّطُ أَِخبََرُظ أ٧َ ٕٙ ٩ًَِ َخارَٔجَة ب٩ِٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ ًَتٔي ًَِي٨َاُظ  ُس ب٩ُِ أَِٔی  َو

َُٟط َزیِْس ٣َا حَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِتىٔي  َٗ اَر َٔ َٓ ا٢َ ٠٣ََُِّٜت ا٣َِزأَتٔی أ٣ََِزَصا  َ٘ َٓ ُط َزیِْس ٣َا َطأ٧َُِک  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٌَ َسُر َتِس٣َ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَلَی َذَٟٔک  ٠َ٤ََک 

٤ََّا ؤَی َواحَٔسْة َوأ٧ََِت أ٠َ٣َُِک  إ٧ٔ َٓ َضا إِٔ٪ ٔطئَِت  ٌِ ٔ ا٢َ َزیِْس اِرَتح َ٘  بَٔضا َٓ

اخرہج نب زدی ےس رواتی ےہ ہک وہ اےنپ ابپ زدی نب اثتب ےک اپس ےھٹیب ےھت اےنت ںیم دمحم نب ایب قیتع روےت وہےئ آےئ زدی ےن 

ےن  وپاھچ ویکں اوہنں ےن اہک ںیم ےن اینپ وعرت وک الطؼ اک اایتخر دای  اھ اس ےن ےھجم وھچڑ دای زدی ےن اہک وت ےن ویکں اایتخر دای اوہنں



 

 

 دقتری ںیم ویں یہ  اھ زدی ےن اہک ارگ وت اچےہ وت رتعج رک ےل ویکہکن اکی الطؼ ڑپی ےہ ایھب وت اس اک امکل ےہ۔ اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ سج کیلمت ےس اکی الطؼ

     1184    حسیث 

َِٟت أ٧ََِت  ا َ٘ َٓ ٕٕ ٠٣َََّک ا٣َِزأََتطُ أ٣ََِزَصا  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َث٘ٔي أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ َِٟت ٩ًَِ  ا َٗ ََٜت ث٥َُّ  َش َٓ  ُٚ ََل  اٟلَّ

َِٟت  ا َٗ َِٟحَحزُ ث٥َُّ  ٔٔئک ا ا٢َ َٔ َ٘ َٓ  ُٚ ََل طُ  أ٧ََِت اٟلَّ َٔ َٓاِسَتِح٠َ  ٥َٜٔ َِٟح ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا اِخَتَؼ٤َا إ َٓ َِٟحَحزُ  أک ا َٔ ا٢َ َٔ َ٘ َٓ  ُٚ ََل أ٧ََِت اٟلَّ

َِٟيطٔ  ٔ ََٜضا إَٔلَّ َواحَٔسّة َوَرزََّصا إ  ٣َا ٠٣ََّ

ؼ دی ہی پچ وہ راہ اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش یفقث ےن اینپ وعرت وک الطؼ اک اایتخر دای اس ےن اےنپ ںیئت اکی الط

رھپ اس ےن دورسی الطؼ دی اس ےن اہک ریتے ہنم ںیم رھتپ اس ےن رسیتی الطؼ دی اس ےن اہک ریتے ہنم ںیم رھتپ رھپ دوونں 

ڑلےت رہےئ رمواؿ ےک اپس آےئ رمواؿ ےن اس ابت یک مسق یل ہک ںیم ےن اکی الطؼ اک اایتخر دای  اھ اس ےک دعب وہ وعرت اس 

 ےک وحاہل رک دی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس اکی الطؼ ڑپیت ےہ اس اک ایبؿ

     1185    حسیث 

حٔبُطُ  ٌِ أس٥ُ ُي َ٘ ِٟ َٓکَاَ٪ ا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک  ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا  َٗ َٗ ٍَ فٔی َذَٟٔک  اُئ َوَیَزاُظ أَِحَش٩َ ٣َا َس٤ٔ ـَ َ٘ ِٟ َصَذا ا

ٔلَیَّ  ُت فٔی َذَٟٔک َوأََحبُّطُ إ ٌِ  أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ

 اہک امکل ےن علاارلنمح ےتہک ےھت ہک اقمس نب دمحم اس  ہلصی وک دنسپ رکےت ےھت اور ےھجم یھب تہب دنسپ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ



 

 

     1186    حسیث 

ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ًَ ًَتَبُوا  َُّض٥ِ  ُجوُظ ث٥َُّ إ٧ٔ زَوَّ َٓ َة  یَبَة ب٨َِٔت أَِٔی أ٣َُيَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ َْقٔ ًَلَی  ًَِبسٔ َخَلَبِت  لَی 

ِت َذَٟٔک  ََٓذََکَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔلَی  ًَائَٔظُة إ أَِرَس٠َِت  َٓ ًَائَٔظَة  ِج٨َا إَٔلَّ  اُٟوا ٣َا َزوَّ َٗ یَبَة بَٔئسَصا اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ١َ أ٣ََِز َْقٔ ٌَ َح َٓ َٟطُ 

ا ّٗ ٥ِ٠َ َی٩ُِٜ َذَٟٔک كَََل َٓ اِخَتاَرِت َزِوَجَضا  َٓ 

رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اھبیئ علاارلنمح اک ایپؾ اجیھب رقہبی تنب ایب اہیم ےک اپس اؿ ےک ولوگں ےن اؿ اک 

وہیئ اؿ ولوگں ےن اہک ہی اکنح رضحت اعہشئ ےن رکواای ےہ رضحت اعہشئ ےن  علاارلنمح ےک اسھت اکنح رک دای اس ےک دعب ڑلایئ

 اایتخر دے دای رقہبی ےن اےنپ اخودن وک اایتخر ایک اس وک الطؼ ہن اھجمس ۔ علاارلنمح ےس اہک علاارلنمح ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ

     1187    حسیث 

٥َ َزوَّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبسٔ ٩ًَِ  َؼَة ب٨َِٔت  ِٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َجِت َح

ا٢َ َو٣ِٔثلٔی ُيِؼ٨َ  َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ا٦ َُائْٔب بٔاٟظَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔ َو ٨ِ٤ُِٟٔذَر ب٩َِ اٟزُّبَيِر َتاُت ا ِٔ ٍُ صََذا بٔطٔ َو٣ِٔثلٔی ُي

 َٓ ٨ِ٤ُِٟٔذُر  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨ِ٤ُِٟٔذَر ب٩َِ اٟزُّبَيِر ًَائَٔظُة ا ک٤ََّ٠َِت  َٓ ٠َِيطٔ  ٨ُِت ْٔلَُرزَّ ًَ ُٛ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َا  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  إٔ٪َّ َذَٟٔک بَٔئس 

ا ّٗ ٥ِ ی٩َُِٜ َذَٟٔک كَََل َٟ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َو َؼُة ٨ًَِٔس ا ِٔ ِت َح ََٓقَّ ِيتٔطٔ  ـَ َٗ  أ٣َِّزا 

نب زریب ےس اکنح ایک اور علاارلنمح وج اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن س ہص تنب علاارلنمح)اینپ یجیتھب( اک ذنمر 

ہک ڑلیک ےک ابپ ےھت اشؾ وک  ےئ وہےئ ےھت بج علاارلنمح آےئ وت اوہنں ےن اہک ایک ھجم یہ ےس ااسی رکان  اھ اور ریمے اورپ دلجی 

ھا  ےن ذنمر نب زریب ےس ایبؿ ایک ذنمر ےن اہک علاارلنمح وک اایتخر ےہ۔ 6رکان  اھ۔ػ

 

غب

علاارلنمح ےن  رضحت اعہشئ ریض اہلل 

رضحت اعہشئ ےس اہک سج اکؾ وک مت رک د ںی اس اکؾ وک ںیم وتڑےن واال ںیہن رھپ رںیہ رضحت س ہص ذنمر ےک اپس اور اس اایتخر وک 

 الطؼ ہن اھجمس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب الطؼ ےک ایبؿ ںیماتکب االطلؼ اتک :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ



 

 

     1188    حسیث 

٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ی٠٤َُُِّک ا٣َِزأََتطُ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َوأَبَا صَُزیَِزَة ُسئََٔل  طُ أَ٪َّ  َِ َُّط ب٠ََ ِ٘  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َِٟيطٔ َوََل َت ٔ تَرُزُّ بَٔذَٟٔک إ َٓ ٔضي أ٣ََِزَصا 

 ٕٚ َِٟيَص َذَٟٔک بَٔلََل اََل  َ٘ َٓ  ٓٔيطٔ َطِيّئا 

امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب رمع اور اوبرہریہ ےس وساؽ وہا اکی صخش اینپ وعرت وک الطؼ اک امکل رک دے رگم وعرت اس وک وبقؽ ہن 

 رکے ہن اےنپ ںیئت الطؼ دے اوہنں ےن اہک الطؼ ہن ڑپے یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ

     1189    حسیث 

 َ٠ َٓ ا٢َ إَٔذا ٠٣َََّک اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط أ٣ََِزَصا  َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٕٚ ٩ًَِ َس ٠َِيَص َذَٟٔک بَٔلََل َٓ ِت ٨ًَِٔسُظ  ُط َوَْقَّ ِٗ ارٔ َٔ  ٥ِ ُت

دیعس نب بیسم ےن اہک بج رمد اینپ وعرت وک الطؼ اک امکل رک دے رگم وعرت اخودن ےس دجا وہان وبقؽ ہن رکے ایس ےک اپس رانہ 

 اچےہ وت الطؼ ہن وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج کیلمت ےس الطؼ ابنئ ںیہن ڑپیت اس اک ایبؿ

     1190    حسیث 

َٔک َطِيّئا  َب١ِ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِ٘ ٥َِٟ َت ا َو َٗ ِٓتََر ََٜضا َزِوُجَضا أ٣ََِزَصا ث٥َُّ ا َٜةٔ إَٔذا ٠٣ََّ َّ٠٤َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٔک َطِيْئ َوصَُو َٗ ٠َِيَص بَٔئسَصا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ

 ََٟضا ٣َا َزا٣َا فٔی ٣َِح٠ٔٔشض٤َٔا

اہک امکل ےن سج سلجم ںیم اخودن وعرت وک الطؼ اک اایتخر دے ایس سلجم ںیم وعرت وک اایتخر وہاگ ارگ وہ سلجم ربوخاتس وہیئ اور 

 وعرت ےن الطؼ ہن یل وت رھپ اایتخر ہن رےہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االیء اک ایبؿ



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 االیء اک ایبؿ

     1191    حسیث 

 َٟ و٢ُ إَٔذا آلَی اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أ٧َ َّي ٩ًَِ  ٔ َحً ُة اِْلَِطُضز ٌَ ََ ِت اِْلَِر ـَ ْٚ َوإِٔ٪ ٣َ ٠َِيطٔ كَََل ًَ  ٍِ َ٘ ٥ِ َي

ٔٔيئَ  ا أَِ٪ َي َٙ َوإ٣َّٔ ا أَِ٪ یَُل٠ِّ إ٣َّٔ َٓ  َٕ َٗ  یُو

رضحت یلع رفامےت ےھت بج رمد اینپ وعرت ےس االیء رکے وت وعرت وپ الطؼ ہن ڑپے یگ ارگہچ اچر ےنیہم زگر اجںیئ بج کت 

 شیپ ہن وہ اور اخودن وک وبجمر ایک اجےئ ای الطؼ دے ای امجع رکے ۔ دقمہم احمک ےک اسےنم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 االیء اک ایبؿ

     1192    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  َّي٩ًَِ  َٕ َحً ٔ ٔ ُوٗ ُة اِْلَِطُضز ٌَ ََ ِت اِْلَِر ـَ َّطُ إَٔذا ٣َ إ٧ٔ َٓ و٢ُ أَی٤َُّا َرُج١ٕ آلَی ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٔٔيَئ  َز أ٧َ َٙ أَِو َي یَُل٠ِّ

 َٕ َٗ َّي یُو ٔ َحً ُة اِْلَِطُضز ٌَ ََ ِت اِْلَِر ـَ ْٚ إَٔذا ٣َ ٠ًََِيطٔ كَََل  ٍُ َ٘  َوََل َي

ے زگر اجںیئ وت اخودن وک احمک ےک اسےنم وبجمر رکںی الطؼ دے علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت

 

ی
 
مہ

 وج صخش االی رکے اینپ وعرت ےس بج اچر 

 ای روجع رکے اور ریغب الطؼ دےیئ اچر ےنیہم زگر اجےن ےس وعرت رپ الطؼ ہن ڑپے یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 االیء اک ایبؿ

     1193    حسیث 

وََلٔ٪ فٔی اٟزَُّج١ٔ یُو ُ٘ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََا٧َا َي ٤َُِٟشئَّب َوأَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ِت ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس ـَ ََّضا إَٔذا ٣َ لٔی ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ إ٧ٔ

 َ ٔ اِْل ة ٌٔسَّ ِٟ ُة ٣َا ََا٧َِت فٔی ا ٌَ ٠َِيَضا اٟزَِّج ًَ ْة َؤٟزَِؤجَضا  َ٘ َٓنَٔی َتِل٠ٔي  ٔ ُة اِْلَِطُضز ٌَ ََ  ِر

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم اور اوبرکب نب علاارلنمح ےتہک ےھت وج صخش اایؽ رکے اینپ وعرت ےس وت بج اچر 

  وک اایتخر ےہ ہک بج کت وعرت دعت ںیم ےہ رتعج رک ےل ۔ےنیہم زگر اجںیئ اکی الطؼ ڑپ اجےئ یگ رگم اخودن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 االیء اک ایبؿ

     1194    حسیث 

طُ أَ٪َّ ٣َزَِو  َِ َُّط ب٠ََ َٓ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ  ٔ ُة اِْلَِطُضز ٌَ ََ ِت اِْلَِر ـَ ََّضا إَٔذا ٣َ ٔضي فٔی اٟزَُّج١ٔ إَٔذا آلَی ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ أ٧َ ِ٘ ٥َٜٔ ََاَ٪ َي َِٟح نَٔی اَ٪ ب٩َِ ا

تَٔضا ُة ٣َا َزا٣َِت فٔی ًٔسَّ ٌَ ٠َِيَضا اٟزَِّج ًَ ُط  َٟ ْة َو َ٘  َتِل٠ٔي

 وعرت ےس االی رکے اور اچر ےنیہم زگ راجںیئ وت اکی الطؼ ڑپ اجےئ امکل وک اچنہپ ہک رمواؿ نب مکح مکح رکےت ےھت بج وکیئ صخش اینپ

 یگ رگم اخودن وک اایتخر رےہ اگ ہک بج کت وعرت دعت ںیم ےہ رتعج رک ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایب :   ابب

 االیء اک ایبؿ

     1195    حسیث 

ًَلَی َذَٟٔک ََاَ٪ َرأُِي اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن انب اہشب یک راےئ یہی یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

 االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم اتکب :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1196    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوأجْب  َُِٟحِّ َوصَُو  ا٢َ صَُو ٧َِحُو إٔیََلٔئ ا َ٘ َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ إٔیََلٔئ ا َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ِبسٔ َطِضَزا٪ٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٌَ ِٟ   َوإٔیََلُئ ا

ؾ یک االیء اک احؽ وپاھچ وت انب اہشب ےن اہک ہک الغؾ اک االیء یھب آزاد صخش یک رطح ےہ رگم الغؾ یک اامؾ امکل ےن انب اہشب ےس الغ

 دمت دو ےنیہم ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 ء اک ایبؿالغؾ ےک االی

     1197    حسیث 

 ٔ َٙ ا٣َِزأَّة إ ٩ًَِ َرُج١ٕ ك٠ََّ ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َُّط َسأ٢ََ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ اٟزَُّرقٔیِّ أ٧َ ًَ ٌٔئس ب٩ِٔ  أس٥ُ ب٩ُِ ٩ًَِ َس َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َجَضا  ِ٪ صَُو َتزَوَّ

َوضِ  َٛ ٠َِيطٔ  ًَ ١َ ا٣َِزأَّة  ٌَ ٕس إٔ٪َّ َرُجَّل َج َ ٣َُح٤َّ ََٜفِّ ُ َّي ی بََضا َحً َجَضا أَِ٪ ََل َيِقَ أب إِٔ٪ صَُو َتزَوَّ َِٟدلَّ أ٣َََزُظ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ َجَضا  طٔ إِٔ٪ صَُو َتزَوَّ ٔ أ٣ُِّ  ز

 ٔ ٤َُِٟتَواصٔز اَرَة ا َّٔ َٛ 

وک الطؼ ےہ اقمس نب  دیعس نب رمع ےن اقمس نب دمحم ےس وپاھچ ارگ وکیئ صخش یسک وعرت ےس ےہک ہک ارگ ںیم ھجت ےس اکنح رکوں وت ھجت

دمحم ےن اہک ہک اکی صخش ےن رضحت رمع ےک زامےن ںیم اکی وعرت یک ةسن ہی اہک  اھ ہک ارگ ںیم اس ےس اکنح رکوں وہ ھجم رپ ایسی 

ےہ ےسیج ریمی امں یک ھٹیپ رضحت رمع ےن مکح دای ہک ارگ وہ صخش اس وعرت ےس اکنح رکے وت امجع ہن رکے بج کت افکرہ اہظر ہن 

 دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1198    حسیث 

ٕس َوُس٠َِىَ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ طُ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ ا َِ َُّط ب٠ََ َٜٔحَضا ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ِب١َ أَِ٪ ی٨َِ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ َتَواَصَز ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ  َ٪ ب٩َِ َيَشإر 

 ٔ ٤َُِٟتَواصٔز اَرَة ا َّٔ َٛ  َ ََٜفِّ ُ َّي ی َضا َحً ََل َی٤َشَّ َٓ ََٜحَضا  َ اََل إِٔ٪ ٧ َ٘ َٓ 

ےس اہظر رکے اکنح ےس ےلہپ وت  امکل وک اچنہپ ہک اکی صخش ےن اقمس نب دمحم اور امیلسؿ نب اسیر ےس وپاھچ ارگ وکیئ صخش یسک وعرت

 دوونں ےن اہک ہک ارگ وہ صخش اس وعرت ےس اکنح رکے وت امجع ہن رکے بج کت افکرہ اہظر ادا ہن رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےک االیء اک ایبؿ الغؾ

     1199    حسیث 

 ٕ َٟطُ بٔک٤َٔ٠َٕة َواحَٔسة  ٕ ةٔ نِٔشَوة ٌَ ََ ا٢َ فٔی َرُج١ٕ َتَواَصَز ٩ِ٣ٔ أَِر َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ اَرْة  ٩ًَِ صَٔظا٦ َّٔ َٛ ٠َِيطٔ إَٔلَّ  ًَ َِٟيَص  َُّط  إ٧ٔ

 َواحَٔسةْ 



 

 

 وعروتں ےس اہظر رکے وت اس رپ اکی افکرہ الزؾ آےئ اگ ۔ رعوہ نب زریب ےن اہک وج صخش اکی یہ دہعف اچر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1200    حسیث 

ًَِبسٔ  َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ َٔک  ٩ًَِ َربٔي  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣ِٔث١َ ذَٟ

 رہعیب نب علاارلنمح ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1201    حسیث 

 َ ًَل ا٢َ ٣َأٟک َو  ی َذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َاَٗ

 اہک امکل ےن ریمے زندکی یھب ااسی یہ مکح ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1202    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ َٓ ٥ِ َیحِٔس  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا  ِب١ٔ أَِ٪ یََت٤َاسَّ َٗ َبٕة ٩ِ٣ٔ  َٗ یزُ َر ََٓتَِحٔ  ٔ ٤َُِٟتَواصٔز ٔ ا اَرة َّٔ َٛ الَی فٔی  ٌَ ا٢َ اهَّللُ َت َٗ ٔؼَيا٦ُ َطِضَزی٩ِٔ ک 

ٜٔي٨ّا يَن ٣ِٔش ا٦ُ ٔستِّ ٌَ ِ إٔك َٓ  ٍِ ٥ِ َيِشَتٔل َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا  ِب١ٔ أَِ٪ یََت٤َاسَّ َٗ ئِن ٩ِ٣ٔ  ٌَ  ٣ُتََتأَ

اہظر ےک افکرہ ںیم اہلل اعتیل ےن رفامای مت ںیم ےس وج ولگ اینپ وعروتں ےس اہظر رکےت ںیہ امجع ےس ےلہپ ارگ اس یک یھب  اہک امکل ےن

 ہن وہ وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکان ڑپے اگ ۔ اطتق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   باب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ



 

 

     1203    حسیث 

اَرْة َو  َّٔ َٛ ٠َِيطٔ إَٔلَّ  ًَ َِٟيَص  ا٢َ  َٗ ٕة  َٗ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یََتَواَصزُ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ فٔی ٣ََحأَٟص ٣َُتََفِّ َ ث٥َُّ َٗ
َفَّ َٛ إِٔ٪ َتَواَصَز ث٥َُّ  َٓ احَٔسْة 

اَتَوا ـّ اَرةُ أَِي َّٔ َٜ ٠َِيطٔ اِل ٌَ َٓ  َ ََٜفِّ َس أَِ٪ یُ ٌِ ََ  َصَز 

اہک امکل ےن وج صخش اینپ وعرت ےس یئک رمہبت یئک وسلجمں ںیم اہظر رکے اس رپ اکی افکرہ الزؾ آےئ اگ اہتبل ارگ اکی رمہبت اہظر رک 

 ےک افکرہ ادا رک دای رھپ دوابرہ اہظر ایک وت رھپ افکرہ الزؾ آےئ اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1204    حسیث 

 َ٠ ًَ َِٟيَص   َ ِب١َ أَِ٪ یََُٜفِّ َٗ َضا  ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ َتَواَصَز ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ ث٥َُّ ٣َشَّ َٗ َ ََٜفِّ ُ َّي ی ٨ًََِضا َحً  ُّٕ اَرْة َواحَٔسْة َویَُٜ َّٔ َٛ ِيطٔ إَٔلَّ 

َٔفِ اهَّللَ  ِِ َِٟيِشَت  َو

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اہظر ایک رھپ افکرہ ےس ےلہپ وعرت ےس امجع ایک وت اس رپ اکی یہ افکرہ الزؾ آےئ اگ اب بج کت افکرہ 

 ر رکے ۔ہن دے وعرت ےس دحیلعہ رےہ اور دخا ےس اافغتس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1205    حسیث 

ُت  ٌِ  َوَذَٟٔک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ

 اہک امکل ےن ہی ںیم ےن ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1206    حسیث 

ًَٔة َوا٨ََّٟشٔب َسَواْئ  ٤ََِٟحار٦ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َضاُر ٩ِ٣ٔ ذََوأت ا ا٢َ ٣َأٟک َواٟوِّ َٗ 



 

 

 ےن اہظر ںیم رحمؾ راضیع ای رحمؾ یبسن ےس ہیبشت دانی دوونں ربارب ںیہ ۔اہک امکل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1207    حسیث 

 َٟ ا٢َ ٣َأٟک َو ًَلَی ا٨َِّٟشأئ هَٔضاْر َٗ  ِيَص 

 اہک امکل ےن وعروتں رپ اہظر اک افکرہ ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1208    حسیث 

ا٢َ ٣َا ا٢َ َس َٗ َٗ اُٟوا  َٗ وزُوَ٪ ٤َٟٔا  ٌُ زُوَ٪ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔض٥ِٔ ث٥َُّ َي ضَّ َّٟٔذی٩َ یَوَّ الَی َوا ٌَ ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَرَک َوَت َٗ َٔک ٟٔک فٔی  ٔشيَر ذَٟ ِٔ ُت أَ٪َّ َت ٌِ ٔ٤

إِٔ٪  َٓ ًَلَی إ٣َِٔشاَٛٔضا َوإَٔػابَتَٔضا   ٍَ اَرةُ َوإِٔ٪ أَِ٪ یََتَواَصَز اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ ث٥َُّ یُِح٤ٔ َّٔ َٜ ٠َِيطٔ اِل ًَ ِس َوَجَبِت  َ٘ َٓ ًَلَی َذَٟٔک   ٍَ أَِج٤َ

٠َِيطٔ  ًَ اَرَة  َّٔ َٛ ََل  َٓ ًَلَی إ٣َِٔشاَٛٔضا َوإَٔػابَتَٔضا  ٔ ٨ِ٣َٔضا  َس َتَواصُزٔظ ٌِ ََ  ٍِ ٥ِ یُِح٤ٔ َٟ َضا َو َ٘  ك٠ََّ

ےت ںیہ رھپ ولٹ رک دیہ ابرت رکےت ںیہ اس اک بلطم اہک امکل ےن اہلل اعتیل ےن ہی رفامای رفامای ےہ وج ولگ اینپ وعروتں ےس اہظر رک

 ہی ےہ ہک اہظر ےک دعب رھپ وعرت وک رانھک اور اس ےس تبحص رکان اچےتہ ںیہ وت اؿ رپ اہلل اعتٰیل ےن افکرہ وابج ایک اور وج اہظر ےک دعب

ے وت تبحص ہن رکے بج کت اہظر اک وعرت وک الطؼ دے دے اور ہن رےھک وت ھچک افکرہ ںیہن ارگ الطؼ ےک دعب رھپ اس ےس اکنح رک

 افکرہ ہن دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1209    حسیث 

َس  ٌِ ََ َجَضا  إِٔ٪ َتزَوَّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ  ٔ ٤َُِٟتَواصٔز اَرَة ا َّٔ َٛ  َ َّي یََُٜفِّ َضا َحً ٥ِ ی٤ََشَّ َٟ  َذَٟٔک 

 اہک امکل ےن وج صخش اینپ ولڈنی ےس اہظر رکے رھپ اس ےس تبحص رکان اچےہ وت درتس ںیہن بج کت افکرہ ہن دے۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   باب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1210    حسیث 

ٔٔيَئ ٩ِ٣ٔ  اًرا ََل یُزٔیُس أَِ٪ َي ـَ ٔ إَٔلَّ أَِ٪ َیُٜوَ٪ ٣ُ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ إٔیََلْئ فٔی َتَواصُزٔظ ا٢َ ٣َأٟک ََل یَِسُخ١ُ  َٗ ٔ   َتَواصُزٔظ

اہتبل بج اہظر ےس ہی تین وہ ہک افکرہ ہن دںی ےگ اور وعرت وک رضر اچنہپںیئ ےگ وت االیء وہ اجےئ اہک امکل ےن اہظر ےس االیء ںیہن وہات 

 اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک االیء اک ایبؿ

     1211    حسیث 

ا٢َ َٔل٣َِزأَتٔطٔ ١َُُّ ا٣ِ  َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ   ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٍَ َرُجَّل َيِشأ٢َُ ُُعِ َّطُ َس٤ٔ َوَة أ٧َ ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٠َِئک ٣َا ًِٔظٔت ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَ ُٜٔحَضا  ِ ٕ أ٧َ َزأَة

 ٩ًَِ ٔ یُِحزٔیطٔ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ ُُعِ َ٘ َٓ ِّی  ٔ أُم َوِضز َٛ ًَلَیَّ  نَٔی  َبةٕ َٓ َٗ ُٙ َر  َذَٟٔک ًِٔت

اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن رعوہ نب زریب ےس وپاھچ ارگ وکیئ صخش اینپ وعرت ےس ےہک بج کت وت زدنہ ےہ ارگ 

ںیم دورسی ویبی ےس اکنح رکوں وت وہ ریمے اورپ اےسی ےہ ےسیج ریمی امں یک ھٹیپ رعوہ ےن وجاب دای ہک اس صخش وک اکی الغؾ آزاد 

  اکیف ےہ ۔رکان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ےک اہظر اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اہظر اک ایبؿ

     1212    حسیث 

٩ًَِ هَٔضارٔ َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  َُِٟحِّ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ا٢َ ٧َِحُو هَٔضارٔ ا َ٘ َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ  ا

 امکل ےن انب اہشب ےس وپاھچ اہظر ےک الغؾ اک احؽ وت اوہنں ےن اہک آزاد یک رطح ےہ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؾ ےک اہظر اک ایبؿالغ

     1213    حسیث 

َُِٟحِّ  ًَلَی ا  ٍُ َ٘ ٤َا َي َٛ ٠ًََِيطٔ   ٍُ َ٘ َّطُ َي ا٢َ ٣َأٟک یُزٔیُس أ٧َ َٗ 

 اہک امکل ےن بلطم ہی ےہ ہک الغؾ رپ یھب افکرہ الزؾ آات ےہ ےسیج آزد رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اہظر اک ایبؿ

     1214    حسیث 

َضارٔ َطِضَزا٪ٔ  ِبٔس فٔی اٟوِّ ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوأجْب َؤػَيا٦ُ ا ِبسٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوهَٔضاُر ا َٗ 

 اہک امکل ےن الغؾ یھب اہظر ںیم دو ےنیہم ےک روزے رےھک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک اہظر اک ایبؿ

     1215    حسیث 

 ٔ ٠َِيطٔ إٔیََلْئ َوذَٟ ًَ َُّط ََل یَِسُخ١ُ  ِبٔس یََتَواَصزُ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ٔ ٤َُِٟتَواصٔز ٔ ا اَرة َّٔ َٛ ِو َذَصَب َيُؼو٦ُ ٔػَيا٦َ  َٟ َُّط  َک أ٧َ

َْ ٩ِ٣ٔ ٔػَيا٣ٔطٔ  ِب١َ أَِ٪ َيَِفُ َٗ ُٚ اِْلٔیََلٔئ  ٠ًََِيطٔ كَََل  َزَخ١َ 

 یگ۔اہک امکل ےن اہظر ےک الغؾ ںیم االیء رشکی ہن وہاگ ویکہکن الغؾ بج دو ےنیہم ےک روزے رےھک اگ االیء یک الطؼ ےلہپ یہ ڑپ اجےئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ



 

 

     1216    حسیث 

 َ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َِّرِت فٔی ٩ًَِ  ُدي َٓ ِت  َ٘ ٔ ًِت ُ ََّضا أ ََلٔث أ٧َ نَٔن اٟثَّ کَا٧َِت إِٔحَسي اٟشُّ َٓ َِٟت ََاَ٪ فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث ُسنَٕن  ا َٗ ََّضا  ٧

 َّ َٙ َوَزَخ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟبُر٣َُِة ی اهَّللَُزِؤجَضا َو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ  

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟبَِئت  َِٟيطٔ ُخِبزْ َوأُِز٦ْ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ ا ٔ َب إ َُٓقِّ ُٔوُر ب٠َِٔح٥ٕ  اُٟوا َت َ٘ َٓ َِٟح٥ْ  ٥ِ أََر بُز٣َِّة ٓٔيَضا  َٟ ٥َ أَ َّ٠

َٔک  ٩ِٜٔ ذَٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  بَلَی یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َوَل َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َة  َٗ َس ًَلَی بَزٔیَزَة َوأ٧ََِت ََل َتأ١َُُِ اٟؼَّ َٚ بٔطٔ  ٥َ َِٟح٥ْ ُتُؼسِّ

٨ََٟا صَٔسیَّْة  ْة َوصَُو  َٗ ٠َِيَضا َػَس ًَ  صَُو 

ںیئ اکی ہی ہک ربریہ بج آزاد وہیئ اس وک رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ربریہ ےک ببس ےس رشع یک نیت ابںیت ولعمؾ وہ

یگ اایتخر وہا ارگ اچےہ اےنپ اخودن وک وھچڑ دے دورسا ہی ہک ربریہ بج آزاد وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک وال اس وک ےلم 

وہیئ یھت ربریہ ےن آپ یلص وج آزاد رکے رسیتا ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ربریہ ےک اپس رشتفی الےئ وگتش یک اہڈنی ڑچیھ 

اہلل ہیلع وملس ےک اسےنم اسنل شیپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہ اہڈنی ڑچیھ وہیئ ےہ وگتش یک ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل 

امای ہک ربریہ رپ یلص اہلل ہیلع وملس وہ وگتش دصہق اک ےہ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس دصہق ںیہن اھکےت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رف

 دصہق ےہ اور امہرے واےطس دہہی ےہ ربریہ یک رطػ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1217    حسیث 

 ًَ ِٟدٔيَ ٩ًَِ  َضا ا َٟ ُٙ إٔ٪َّ اِْل٣َََة  ٔ ت ٌِ َت َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ و٢ُ فٔی اِْل٣ََةٔ َتُٜوُ٪ َتِحَت ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي َضاِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٥ِ ی٤ََشَّ َٟ  اُر ٣َا 

دعب بج کت اس اک وشرہ علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک ولڈنی ارگ الغؾ ےک اکنح ںیم وہ رھپ آزاد وہ اجےئ وت اس وک اایتخر وہاگ آزادی ےک 

 اس اس ےس امجع ہن رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1218    حسیث 



 

 

َضا َز  ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ ٣َشَّ َِٟحَضاَٗ ًَِت ٩ِ٣ٔ ا ُٚ ب٤َٔا ازَّ َض٥ُ َوََل ُتَؼسَّ ََّضا تُتَّ إ٧ٔ َٓ ِٟدَٔياَر  َضا ا َٟ ََّضا َجض٠َِٔت أَ٪َّ  ٤ًََِت أ٧َ زَ َٓ َٟةٔ َوََل ِوُجَضا 

َضا َس أَِ٪ َی٤َشَّ ٌِ ََ ََٟضا   خَٔياَر 

ہی اایتخر اک ہلئسم ولعمؾ ںیہن  اھ وت ذعر اس اک  اہک امکل ےن ارگ اخودن ےن آزادی ےک دعب اس ےس امجع ایک اور ولڈنی ےن ہی اہک ہک ھجم وک

 ومسمع ہن وہاگ اور اس وک اایتخر ہن رےہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1219    سیثح 

 ًَ ََّضا ََا٧َِت َتِحَت  ََٟضا َزبَِزاُئ أَِخبََرِتطُ أ٧َ ا٢ُ  َ٘ ًَٔسٓيٕ يُ ٔ أَ٪َّ ٣َِوََلّة َٟٔبىٔي  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر َِٟت ٩ًَِ ُُعِ ا َٗ ِت  َ٘ َت ٌَ َٓ ِبٕس َوؤَی أ٣ََْة یَِو٣َئٕٔذ 

 ًَ َّی اهَّللُ  َؼُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ٔلَیَّ َح أَِرَس٠َِت إ ِّی ٣ُِدبٔرَتُٔک َخبَّرا َوََل أُحٔبُّ أَِ٪ َتِؼ٨َعٔی َطِيّئا إٔ٪َّ َٓ ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ِتىٔي  ًَ َس َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ُِت صَُو اٟلَّ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔ َطِيْئ  َٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْل٣َِز ٠َِيَص  َٓ ٔک  إِٔ٪ ٣َشَّ َٓ ٥ِ ی٤ََِشِشٔک َزِوُجٔک  َٟ ُٚ أ٣ََِزٔک بَٔئسٔک ٣َا  ََل ُٚ ث٥َُّ اٟلَّ ث٥َُّ  ََل

ِتطُ ثَََلثّا َٗ اَر َٔ َٓ  ُٚ ََل  اٟلَّ

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک ینب دعی یک ولڈنی سج اک انؾ زربا  اھ اکی الغؾ ےک اکنح ںیم یھت وہ آزاد وہآ ی رضحت س ہص ےن 

 بج کت ریتا اخودن ھجت ےس امجع اس وک البای اور اہک ںیم ھجت ےس اکی ابت یتہک وہں رگم ہی ںیہن اچیتہ ہک وت ھچک رک ےھٹیب ےھجت اایتخ رےہ

ہن رکے ارگ امجع رکے اگ رھپ ےھجت اایتخر ہن رےہ اگ زربا وبؽ ایھٹ ارگ ااسی یہ ےہ وت الطؼ ےہ الطؼ ےہ رھپ الطؼ ےہ دجا وہآ ی اےنپ 

 اخودن ےس نیت ابر ہہک رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1220    حسیث 

َد ا٣َِزأَّة َوبٔطٔ ُج٨ُوْ٪  ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ َتزَوَّ َٗ َّطُ  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ََّضا تُ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ إ٧ٔ َٓ ْر  َٓإِٔ٪ َطائَِت أَِو ََضَ َّرُ  َدي

ِت  َٗ اَر َٓ ِت َوإِٔ٪ َطائَِت   َْقَّ

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک دیعس نب بیسم ےن اہک وج صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے اور اخودن وک  ںوؿ ای اور وکیئ رمض ےلک وت وعرت وک 



 

 

 اایتخر ےہ وخاہ رمد ےک اپس رےہ ای دجا وہ اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1221    حسیث 

ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا أَِو ی٤ََشَّ  َٗ  ُٙ ٔ ت ٌِ ِبٔس ث٥َُّ َت ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اِْل٣ََٔة َتُٜوُ٪ َتِحَت ا ََٟضا َٗ  َٚ ََل َػَسا َٓ َشَضا  ِٔ ََّضا إِٔ٪ اِخَتاَرِت َن َضا إ٧ٔ

ْة َوَذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َ٘  َوؤَی َتِل٠ٔي

اہک امکل ےن وج ولڈنی الغؾ ےک اکنح ںیم آےئ رھپ آزاد وہ اجےئ تبحص ےس ےلہپ اور اخودن ےس دجاوہان اایتخر رکے وت اس وک رہم ہن ےلم 

 ۔اگ امہرے زندکی یہی مکح ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1222    حسیث 

ََّر ا و٢ُ إَٔذا َخي ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٕٚ ٩ًَِ ٣َأٟک  َٔک بَٔلََل ٠َِيَص ذَٟ َٓ َٓاِخَتاَرِتُط   ٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط 

 اہک امکل ےن انب اہشب ےتہک ےھت بج رمد اینپ وعرت وک الطؼ دے اور وعرت اخودن وک اایتخر رکے وت الطؼ ہن ڑپے یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1223    حسیث 

ُت  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن ںیم ےن ہی ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ



 

 

     1224    حسیث 

ا٢َ َزِوجُ  َٗ ِت ثَََلثّا َوإِٔ٪  َ٘ ِس ك٠َُ َ٘ َٓ َشَضا  ِٔ اِخَتاَرِت َن َٓ ََّرَصا َزِوُجَضا  ٔ إَٔذا َخي ََّرة ٤َُِٟدي ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ٔ ِّرِٔک إَٔلَّ َواح ٥َِٟ أَُخي َسّة َضا 

ُتطُ  ٌِ ُط َذَٟٔک َوَذَٟٔک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٟ ٠َِيَص  َٓ 

اہک امکل ےن بج رمد وعرت وک اایتخر دے اور وعرت اینپ ںیئت اایتخر رکے وت نیت الطؼ ڑپ اجںیئ یگ ارگ اخودن ےہک ںیم ےن اکی 

 الطؼ اک اایتخر دای  اھ وت ہی ہن انس اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ےک وتق اایتخر وہےن اک ایبؿ

     1225    حسیث 

َّرِتُ  ٤ََّا َخي ٥ِ أُرِٔز َصَذا َوإ٧ٔ َٟ ا٢َ  َٗ ب٠ُِٔت َواحَٔسّة َو َٗ ِس  َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ََّرَصا  ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ َخي َب١ِ إَٔلَّ َٗ ِ٘ ٥َِٟ َت ََّضا إِٔ٪  ا أ٧َ ٌّ ََلٔث َج٤ٔي ٔک فٔی اٟثَّ

الَی ٌَ ا إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ َت ّٗ ا ٥ِ ی٩َُِٜ َذَٟٔک َٔفَ َٟ ًَلَی ٧ٔکَاحَٔضا َو ا٣َِت ٨ًَِٔسُظ  َٗ  َواحَٔسّة أَ

اخودن ےن اہک ریمی رغض ہی ہن یھت ںیم اہک امکل ےن ارگ اخودن ےن یب یب وک الطؼ اک اایتخر دای وعرت ےن اہک ںیم ےن اکی الطؼ وبقؽ یک 

 ےن ےھجت نیت الطؼ اک اایتخر دای  اھ رگم وعرت اکی یہ الطؼ وک وبقؽ رکے زایدہ ہن ےل وت وہ اخودن ےس دجا ہن وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علخ اک ایبؿ

 ب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     1226    حسیث 

إض َوأَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ِئص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ََّضا ََا٧َِت َتِحَت ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َحبٔيَبَة ب٨ِٔٔت َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

َوَجَس حَ  َٓ ِبٔح  ٔلَی اٟؼُّ َد إ ٔ ََّخَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َصٔذظ ًَ َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َٔص  َِ ِٟ  بٔيَبَة ب٨َِٔت َسِض١ٕ ٨ًَِٔس بَابٔطٔ فٔی ا

 ٔ ِيٕص ٟ َٗ َِٟت ََل أ٧ََا َوََل ثَابُٔت ب٩ُِ  ا َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧ُِٔک  َٗ َِٟت أ٧ََا َحبٔيَبُة ب٨ُِٔت َسِض١ٕ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا َ٘ ا َجاَئ َزِوُجَضا زَِو َٓ َّ٤٠ََٓ ٔجَضا 

ِت  ِس َذََکَ َٗ ٔ َحبٔيَبُة ب٨ُِٔت َسِض١ٕ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِيٕص  َٗ ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َتِذَُکَ  ثَابُٔت ب٩ُِ 



 

 

ًَِلانٔی ٨ًِٔسٔ  َِٟت َحبٔيَبُة یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ١َُُّ ٣َا أَ ا َ٘ ِيٕص ُخِذ ٨ِ٣َٔضا َٓ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔثابٔٔت ب٩ِٔ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ي 

أََخَذ ٨ِ٣َٔضا َوَج٠ََشِت فٔی بَِئت أَص٠َِٔضا َٓ 

ہبیبح وک  ہبیبح تنب لہس اثتب نب سیق ےک اکنح ںیم ںیھت اکی روز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ادنریھے ںیم رجف یک امنز وک ےلک

ےہ  دروازے رپ اپای وپاھچ وکؿ وبیل ںیم ہیبیبح تنب لہس وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ویکں ایک

وبیل ای ںیم ںیہن ای اثتب نب سیق ںیہن بج اثتب نب سیق آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ ےس اہک اس ہبیبح تنب لہس ےن ھجم 

اہک وج ھچک اہلل وک وظنمر  اھ ہبیبح ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اثتب ےن وج ھچک ےھجم دای ےہ وہ ریمے اپس وموجد ےہ آپ  ےس

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن اثتب ےس رفامای مت اینپ زیچ ےل ول اوہنں ےن ےل یل اور ہبیبح اےنپ ےکیم ںیم یھٹیب رںیہ ۔،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     1227    حسیث 

ِبُس  ًَ ٥ِ٠َ ی٨ُِْٔکِ َذَٟٔک  َٓ ََٟضا  ِت ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا بٔک١ُِّ َطِيٕئ  ٌَ ََّضا اِخَت٠َ َة ب٨ِٔٔت أَِٔی ًُبَِيٕس أ٧َ ٔٔيَّ  اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َػ

 ہیفص تنب اوب دیبع یک ولڈنی ےن اےنپ اخودن ےس اسرے امؽ ےک دبےل ںیم علخ ایک وت علااہلل نب رمع ےن اس وک ربا ہن اجان ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیماتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     1228    حسیث 

 َٙ َُّط إٔذَا ٥َٔ٠ًُ أَ٪َّ َزِوَجَضا أَََضَّ بَٔضا َوَؿيَّ َتٔسي ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا أ٧َ ِٔ ًَّٟٔي َت َتسٔیَةٔ ا ِٔ ٤ُِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ََٟضا َٗ َّطُ َها٥ْٟٔ  ٠َِيَضا َو٥َٔ٠ًُ أ٧َ ًَ  

ا َٗ َضا  َٟ ٠ًََِيَضا ٣َا ُٚ َوَرزَّ  ََل ا٢َ ٣َأٟک ََل بَأَِض بٔأَِ٪ ٣ََضي اٟلَّ َٗ ٠َِيطٔ أ٣َِزُ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس٧َا  ًَ َّٟٔذي  ٍُ َوا ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َّٟٔذي  ََٓضَذا ا  ٢َ

ًَِلاَصا ا أَ َََر ٤٣َّٔ ِٛ َ ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا بٔأ َتٔسَي ا ِٔ  َت

 ملظ ایک  اھ اور وعرت اک ھچک وصقر ہن  اھ ہکلب اخودن اہک امکل ےن وج وعرت امؽ دے رک اانپ اھچیپ ڑھچاےئ رھپ ولعمؾ وہ ہک اخودن ےن رسا رس

ےن زور ڈاؽ رک زربدیتس ےس اس اک ہسیپ امر ایل وت وعرت رپ الطؼ ڑپ اجےئ یگ ۔ اور امکل اس اک رھپوادای اجےئ اگ ںیم ےن یہی انس اور 

  اھچیپ ڑھچاےئ وت ھچک ابقتح ںیہن ۔ریمے زندکی یہی مکح ےہ ارگ وعرت انتج اخودن ےن اس وک دای ےہ اس ےس زایدہ دے رک اانپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 علخ یک الطؼ اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 علخ یک الطؼ اک ایبؿ

     1229    حسیث 

ٍَ ب٨ِٔ  ٍٕ أَ٪َّ ُربَيِّ ٔ ِت ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌَ ََّضا اِخَت٠َ أَِخبََرِتُط أ٧َ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَی  َضا إ ُّ٤ًَ اَئ َجائَِت ؤَی َو ًََِفَ ٔ ب٩ِٔ  ذ وَّ ٌَ َزِؤجَضا فٔی  َت ٣ُ

ِبُس اهَّللٔ بِ  ًَ ا٢َ  َٗ ُظ َو ٥ِ٠َ ی٨ُِْٔکِ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ َّ َذَٟٔک ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َب٠َ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ةٔ َز٣َأ٪ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ةُ ا تَُضا ًٔسَّ  ٩ُ ٤ًََُز ًٔسَّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک رعیب تنب وعمذ نب رفعا اور اؿ یک وھپیھب علااہلل نب رمع ےک اپس آںیئ اور ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن اےنپ اخودن 

علااہلل نب رمع ےن اہک وج وعرت علخ ےس علخ ایک  اھ رضحت امثعؿ ےک زامےن ںیم بج ہی ربخ رضحت امثعؿ وک یچنہپ اوہنں ےن ربا ہن اجان 

 رکے اس یک دعت ہقلطم یک دعت یک رطح ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 علخ یک الطؼ اک ایبؿ

     1230    حسیث 

ٌٔيَس بِ  ٤َُِٟل٠َّ ٩ًَِ َس ةٔ ا ٔة ٣ِٔث١ُ ًٔسَّ ٌَ ٔ ٤ُِِٟدَت٠ ةُ ا وُٟوَ٪ ًٔسَّ ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر َواب٩َِ ٔطَضإب ََا٧ُوا َي ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ةٔ ثَََلثَُة ُْقُوئٕ ٩َ ا َ٘ 

ت رکیت دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر اور انب اہشب ےتہک ےھت وج وعرت علخ رکے وہ نیت رہط کت دعت رکے ےسیج ہقلطم دع

 ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 علخ یک الطؼ اک ایبؿ

     1231    حسیث 

ٔلَی َزِؤجَضا إَٔلَّ  ٍُ إ ََّضا ََل َتزِٔج َتٔسیَةٔ إ٧ٔ ِٔ ٤ُ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا   ب٨ٔٔکَإح َجٔسیسٕ َٗ

 اہک امکل ےن وج وعرت امؽ دے رک اانپ اھچیپ ڑھچاےئ وت رھپ اےنپ اخودن ےس لم ںیہن  یتک رگم این اکنح رک ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  یک الطؼ اک ایبؿعلخ

     1232    حسیث 

ُت فٔی َذَٟٔک  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن ہی ںیم ےن ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک ایبؿ

 ایبؿ ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1233    حسیث 

ًَسٔٓيٕ اِْلَِنَؼ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ِحََلنٔیَّ َجاَئ إ ٌَ ِٟ أًٔسيَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ًَُوی٤ِّٔزا ا ٕس اٟشَّ ٌِ ًَأػ٥ُ أََرأَیَِت ٩ًَِ َسِض١َ ب٩َِ َس ُط یَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔيِّ 

تُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََي ٠ًََِيطٔ َرُجَّل َوَجَس ٣َ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَأػ٥ُ  ١ُ َس١ِ لٔی یَا  ٌَ ِٔ َٕ َي ِي َٛ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ٠ُُط 

َّی اهَّللُ  َظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َْکٔ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَأػ٥ْ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َشأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َو َوَس٠َّ ًَ ٤ََِٟشائ١َٔ   َس٥ََّ٠ ا

ًَأػ   ٍَ ا َرَج َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَأػ٥ٕ ٣َا َس٤ٔ ًَلَی  بَُر  َٛ َّي  ًَابََضا َحً ا٢َ َو َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجائَُط ًَُوی٤ِْٔز  ٥ْ إ

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  ََٟک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ُ ٣َاَذا  َّی َیا  َظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِس ََکٔ َٗ  ٕ ٥ِ َتأِتٔىٔي بَٔديِر َٟ  ٕ َوی٤ِٔز ٌُ ٔ ًَأػ٥ْ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ِيطٔ َوَس٠َّ

 َٟ َ َّي أَِسأ ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز َواهَّللٔ ََل أ٧ََِتنٔی َحً َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ُِٟتُط  َ ًَّٟٔي َسأ ََٟة ا َ ٤َِِٟشأ ٥َ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٦َ ًَُوی٤ِٔ اهَّللُ  َ٘ َٓ ٨َِضا  ًَ َّي أَتَی َرُسو٢َ اهَّللٔ طُ  ْز َحً

ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرجُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِت َرُجَّل َوَجَس ٣َ َ٘ َٓ ٥َ َوَسَم ا٨َّٟأض  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َػل ِي َٛ ُت٠ُو٧َطُ أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ َّل أََي

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ٨ًََا َوأ٧ََا َي َتََل َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ أِٔت بَٔضا  َٓ َٓاذَِصِب  ِس أ٧ُِز٢َٔ ٓٔيَک َوفٔی َػاحٔبَتَٔک  َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز  َٗ َُا ٩ِ٣ٔ َتََل٨ًُٔض٤َٔا  ا ََفَ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٠َِيَضا یَا٣َ ًَ َذبُِت  َرُسو٢َ اهَّللٔ إِٔ٪  َٛ

ا َٗ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِب١َ أَِ٪ َیأ٣َُِزُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َضا ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ َٓکَا٧َِت ت٠َِٔک أ٣ََِشُِٜتَضا  ٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب 

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  ُس ُس٨ََّة ا ٌِ ََ 



 

 

ین اعمص نب دعی ےک اپس آےئ اور وپاھچ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اسھت ریغ لہس نب دعس اسدعی ےس رواتی ےہ ہک وعرمی الجع

رمد وک اپےئ رھپ ایک رکے ارگ اس وک امر ڈاےل وت وخد یھب امرا اجات ےہ مت ریمے واےطس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ےلئسم وک 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وساؽ وک ان دنسپ ایک اور ربا اہک اعمص وک ہی  وپوھچ اعمص ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ےلئسم وک وپاھچ

ارم اہنتی دوشار زگرا وہ بج ولٹ رک اےنپ  رھ ںیم آےئ وعرمی ےن آ رک وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک رفامای اعمص ےن 

وساؽ وک ربا اجان وعرمی ےن اہک مسق دخا یک ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک مت ےس ےھجم الھبیئ ہن یچنہپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس 

ریغب وپےھچ ہن روہں اگ رھپ وعرمی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آےئ ولگ عمج ےھت اوہنں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 

ر ڈاےل وت وخد امرا اجات ےہ رھپ ایک رکے آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ارگ وکیئ اگیبےن رمد وک اینپ یب یب ےک اسھت اپےئ اور اس وک ام

 اہمترے اور اہمتری یب یب ےک قح ںیم اہلل اک مکح ارتا ےہ مت اینپ یب یب وک ےل آؤ لہس ےتہک ںیہ دوونں ےن آ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےس افرغ وہےئ وعرمی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ارگ ںیم وملس ےک اسےنم اعلؿ ایک اور ںیم اس وتق وموجد  اھ بج اعلؿ 

اس وعرت وک روھکں وت وگای ںیم ےن وھجٹ وبال ہی ہہک رک نیت الطؼ دے دںی ریغب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےہک وہےئ انب اہشب 

 ےن اہک رھپ یہی التمنینع اک رطہقی اجری راہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1234    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٩ًََ ا٣َِزأََتُط فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل ََل ًَ َٚ َرُسو٢ُ ٩ًَِ  ََفَّ َٓ َٟٔسَصا  ١َ ٩ِ٣ٔ َو َٔ ٥َ َوا٧َِت

 ٔ ٤َِٟزِأَة ََٟس بٔا َو ِٟ َٙ ا َِٟح ٥َ بَِي٨َُض٤َا َوأَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ وعرت ےس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اعلؿ ایک اور اس ےک ڑلےک 

  اہک ہک ریما ںیہن ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اؿ دوونں ںیم رفتقی رک دی اور ڑلےک وک امں ےک وحاےل رک دای ۔وک ہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿاعلؿ اک ایب

     1235    حسیث 

َُٟض٥ِ ُطَضَساُئ إَٔلَّ أَنِ  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ َّٟٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ أَِزَواَجُض٥ِ َو الَی َوا ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٍُ َظَضاَزةُ أََحٔسص٥ِٔ أَِربَ َٓ ُُٔشُض٥ِ 



 

 

َِٟدا٣َٔشُة أَ  ازٔٗٔيَن َوا ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َُّط  َذاَب أَِ٪ َطَضاَزإت بٔاهَّللٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ٨ًََِضا ا  ُ ِٟکَاذٔبٔيَن َویَِسَرأ ٠َِيطٔ إِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٨ََة اهَّللٔ  ٌِ َٟ  َّ٪

٠َِيَضا إِٔ٪ ََاَ٪  ًَ َب اهَّللٔ  ـَ َُ َِٟدا٣َٔشَة أَ٪َّ  ِٟکَاذٔبٔيَن َوا ٩ِٔ٤َٟ ا َّطُ  ٍَ َطَضاَزإت بٔاهَّللٔ إ٧ٔ ازٔٗٔيَن َتِظَضَس أَِربَ  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

اعتٰیل ےن رفامای اور وج ولگ تمہت اگلےت ںیہ اینپ وجروؤں وک اور وکیئ وگاہ ہن وہ اؿ ےک اپس وساےئ اؿ ےک وخد ےک وت اہک امکل ےن اہلل 

اس وصرت ںیم یسک یک وگایہ ہی ےہ ہک اچر دہعف وگایہ دے اہلل ےک انؾ یک ہک ےب کش وعرت یچس ےہ اور اپوچنںی دہعف ہی ےہک ہک 

وہ وھجاٹ وہ اور وعرت یھب وگایہ دے اچر دہعف وگایہ اہلل ےک انؾ یک ہک ےب کش وہ صخش وھجاٹ ےہ اور  اہلل یک اکٹھپر وہ اس صخش رپ ارگ

 اپوچنںی دہعف ہی ےہک ہک اہلل اک بضغ آےئ اس وعرت رپ ارگ وہ صخش اچس وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1236    حسیث 

َِٟحسَّ  َشُط ُج٠َٔس ا ِٔ َذَب َن ِٛ َحأ٪ أَبَّسا َوإِٔ٪ أَ َٛ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن ََل یَت٨ََا ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ا٢َ ٣َأٟک اٟشُّ َٗ ٍِ ٥ِ َتزِٔج َٟ َُٟس َو َِٟو َٙ بٔطٔ ا ِٟٔح ُ  َوأ

َِٟيطٔ أَبَّسا َو  ٔ َٖ إ ًَّٟٔي ََل َطکَّ ٓٔيَضا َوََل اِختََٔل ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا ا  ًَلَی صََذا اٟشُّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی تنس ہی ےہ ہک التمنینع رھپ یھبک آسپ ںیم اکنح ںیہن رک ےتکس اور ارگ اخودن علا اعلؿ ےک اےنپ آپ وک 

 الم دای اجےئ اگ یہی تنس امہرے اہں گ ی آیت ےہ سج الٹھج دے وت اس ےک ںیئت دح ذقػ ڑپے یگ۔ اور ڑلےک اک بسن رھپ اس ےس

 ںیم ہن وکیئ کش ےہ ہن االتخػ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1237    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َو  ٨ََضاَٗ ًَ ْة ث٥َُّ أ٧ََِْکَ َح٠َ٤َِضا ََل ٌَ ٠َِيَضا ٓٔيطٔ َرِج ًَ ُط  َٟ َِٟيَص  ا بَاًتا  ّٗ ا َٚ اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط َٔفَ اَر َٓ إَٔذا ََا٧َِت َحا٣َّٔل َوََاَ٪  إَٔذا 

٥ِ َیأِٔت زُوَ٪ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اٟز٣ََّا٪ٔ  َٟ ًَِتُط ٣َا  ا٢َ  َح٠٤َُِضا يُِظبٔطُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٨ِ٣ُٔط إَٔذا ازَّ َٗ َُّط ٨ِ٣ُٔط  ُٖ أ٧َ َز ٌِ ََل ُي َٓ َّٟٔذي ُيَظکُّ ٓٔيطٔ  ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌِ َّٟٔذي َس٤ٔ َضَذا اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َوا َٓ 

اہک امکل ےن بج رمد اینپ وعرت وک الطؼ ابنئ دے رھپ اس ےک ک ل وک ےہک ہک ریما ںیہن ےہ وت اعلؿ وابج وہاگ۔ سج احتل ںیم وہ 



 

 

 ں اک وہ ہک اس اک وہ  اتک وہ امہرے زندکی یہی مکح ےہ اور مہ ےن ااسی یہ انس۔ک ل اےنت دون

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1238    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوإٔذَ  َُّط َر َٗ َضا ثَََلثّا َوؤَی َحا١ْ٣ٔ ُئقُّ بَٔح٠٤َِٔضا ث٥َُّ َیز٥ًُُِ أ٧َ َ٘ َس أَِ٪ یَُل٠ِّ ٌِ ََ َٖ اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط  َذ َٗ ِب١َ أَِ٪ ا  َٗ آَصا َتزِنٔی 

َضا ثَََلثّ  َ٘ َس أَِ٪ یَُل٠ِّ ٌِ ََ ٥ِ یََُل٨ًَِٔضا َوإِٔ٪ أ٧ََِْکَ َح٠َ٤َِضا  َٟ َِٟحسَّ َو َضا ُج٠َٔس ا َٗ ارٔ َٔ ُت ُي ٌِ َّٟٔذي َس٤ٔ ا٢َ َوَصَذا ا َٗ ٨ًَََضا   ا ََل

اہک امکل ےن سج صخش ےن اینپ وعرت وک نیت الطؼ دںی اور اس وک ک ل اک ارقار  اھ اس ےک دعب اس وک زان یک تمہت اگلیئ وت اخودن رپ دح 

اعلؿ وابج ےہ ںیم ےن ااسی یہ ذقػ ڑپے اگ اور اعلؿ اس رپ وابج ہن وہاگ اہتبل ارگ الطؼ ےک دعب اس ےک ک ل اک ااکنر رکے وت 

 ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1239    حسیث 

ِذٓٔطٔ َو  َٗ َُِٟحِّ فٔی  َٟٔة ا ٔ ِبُس ب٨ِ٤َٔز ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا ّة َٗ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َُو َذ َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  َِٟيَص  َُّط  َُيَِر أ٧َ ٨ًََتٔطٔ  َُِٟحِّ فٔی ٣ََُل ا٧ٔطٔ َیِحزٔي ٣َِحَزي ا ٌَ ٔ ٟ

 َحسٌّ 

اہک امکل ےن الغؾ یھب اعلؿ اور ذقػ دوونں ںیم آزاد صخش یک رطح ےہ رگم وج صخش ولڈنی وک زان یک تمہت اگلےئ وت اس رپ دح ذقػ 

 الزؾ ہن وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1240    حسیث 

٤ُِِٟش٤َٔ٠َة  ٤ُِِٟش٤َٔ٠َة أَِو اِْل٣َََة ا َة ا َُِٟحَّ ٤َِٟزِأََة ا َد ا ِبُس إَٔذا َتزَوَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا ٨ََضاَٗ ًَ َِٟيُضوزٔیََّة ََل َة أَِو ا ا٧ٔيَّ َة ا٨َِّْٟصَ َُِٟحَّ  أَِو ا

اہک امکل ےن بج املسمؿ رمد یسک املسمؿ ولڈنی ای آزاد وعرت ای وہیدی ای رصناین وعرت ےس اکنح رکے اور اس وک زان یک تمہت 



 

 

 اگلےئ وت اعلؿ وابج وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1241    حسیث 

٥ِ ی٠َِ  َٟ َس ی٤َٔيٕن أَِو ی٤َٔي٨َئِن ٣َا  ٌِ ََ َشُط  ِٔ ُب َن َٜذِّ ُ َُ َوی ٔ َي٨ِز َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یََُل٩ًُٔ ا٣َِزأََتُط  َِٟدا٣ٔ َٗ ٩ٌِٔ فٔی ا ََ َت َ َُّط إَٔذا ٧َز َشٔة إ٧ٔ

ِٚ بَِي٨َُض٤َا ٥ِ ُيََفَّ َٟ َِٟحسَّ َو ٩ٌَٔ ُج٠َٔس ا ِب١َ أَِ٪ ی٠ََِت َٗ 

اہک امکل ےن وج صخش اینپ وعرت ےس اعلؿ رکے رھپ اکی ای دو وگاویہں ےک دعب اےنپ آپ وک الٹھجےئ وت دح ذقػ اگلیئ اجےئ یگ اور 

 رفتقی ہن وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1242    حسیث 

 َٗ ٤َِٟزِأَةُ أ٧ََا َحا١ْ٣ٔ  َِٟت ا ا َٗ  ٔ ََلثَُة اِْلَِطُضز ِت اٟثَّ ـَ إٔذَا ٣َ َٓ ُٙ ا٣َِزأََتطُ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یَُل٠ِّ ا٢َ إِٔ٪ أ٧ََِْکَ َزِوُجَضا َح٠َ٤َِضا َٗ

٨ََضا ًَ  ََل

اہک امکل ےن وج صخش اینپ وعرت وک الطؼ دے رھپ نیت ےنیہم ےک دعب وعرت ےہک ںیم احہلم وہں اور اخودن اس ےک ک ل اک ااکنر رکے وت 

 اعلؿ وابج وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1243    حسیث 

ََٜضا َو  َُّط ََل َیَلُؤَصا َوإِٔ٪ ٠َ٣َ ٔة یََُل٨ًَُٔضا َزِوُجَضا ث٥َُّ َيِظتَرٔیَضا إ٧ٔ َٛ ٠٤ِ٤َُِٟو ا٢َ ٣َأٟک فٔی اِْل٣ََةٔ ا ِت أَ٪َّ َٗ ـَ ٨ََّة ٣َ َذَٟٔک أَ٪َّ اٟشُّ

 ِٟ أ٪ أَبَّساا ٌَ  ٤َُتََل٨ًَٔئِن ََل َیتََراَج

اہک امکل ےن سج ولڈنی ےس اس اک اخودن اعلؿ رکے رھپ اس وک رخدیے وت اس ےس ویط ہن رکے ویکہکن تنس اجری ےہ ہک التمنینع 



 

 

 یھبک عمج ںیہن وہےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     1244    حسیث 

 ٔٚ َسا ُٕ اٟؼَّ ََٟضا إَٔلَّ نِٔؼ ٠َِيَص  َٓ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا  َٗ ٩ًََ اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط  ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََل َٗ 

 وت وعرت وک آداھ رہم ےلم اگ۔اہک امکل ےن ارگ اخودن اینپ وعرت ےس اعلؿ رکے تبحص ےس ےلہپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت ےس اعلؿ ایک اجےئ اس وعرت ےک ےچب یک ریماث اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یک ریماث اک ایبؿسج وعرت ےس اعلؿ ایک اجےئ اس وعرت ےک ےچب 

     1245    حسیث 

َّطُ  َٟٔس اٟز٧َِّا إ٧ٔ ٨َةٔ َوَو ًَ ٤ََُِٟل َٟٔس ا و٢ُ فٔی َو ُ٘ ٔ ََاَ٪ َي َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ُط أَ٪َّ ُُعِ َِ َُّط ب٠ََ َضا فٔی َٛٔتأب ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َّ٘ ُط َح  إَٔذا ٣َاَت َورٔثَِتطُ أ٣ُُّ

طٔ حُ  الَی َوإِٔخَوتُُط ْٔل٣ُِّ ٌَ َضا َوَورَٔث اهَّللٔ َت َّ٘ ّة َورٔثَِت َح بٔيَّ طٔ إِٔ٪ ََا٧َِت ٣َِوََلّة َوإِٔ٪ ََا٧َِت َُعَ َة ٣ََوالٔی أ٣ُِّ َِٟب٘ٔيَّ ُض٥ِ َوَیزُٔث ا َٗ و إِٔخَوتُُط  ُ٘

ُض٥ِ َوََاَ٪ ٣َا بَقَٔی ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن  َٗ و ُ٘ طٔ حُ  ْٔل٣ُِّ

ودل زان بج رم اجےئ وت امں اس یک وارث وہں یگ اور وج ھچک ےچب اگ وہ  اامؾ امکل ےن اہک ہک رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ہک المہنع اک ہچب اور

 اس یک امں ےک ومیل وک ےلم اگ ارگ امں اس یک آزاد یک وہیئ ولڈنی وہ اور وج آزاد وہ وت امں اور اھبںویں ےک ےصح دےنی ےک دعب وج ھچک ےچب

 اگ وہ تیب ااملؽ ںیم دالخ وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ



 

 

     1246    حسیث 

َٙ َرُج١ْ ا٣َِزأََتُط ثَََل  ا٢َ ك٠ََّ َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ َٜيِر ِٟبُ ٔس ب٩ِٔ إٔیَأض ب٩ِٔ ا َحاَئ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٓ َٜٔحَضا  َٟطُ أَِ٪ ی٨َِ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا ث٥َُّ بََسا  َٗ ثّا 

اََل ََل  َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ًَبَّإض َوأَبَا صَُزیَِزَة  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ َشأ٢ََ  َٓ َٟطُ  ُط أَِسأ٢َُ  ٌَ ََٓذَصِبُت ٣َ ًٔي  ِٔ َح  َيِشَت ٜٔ َّي َت٨ِ َٜٔحَضا َحً ٧ََزي أَِ٪ َت٨ِ

 َٗ َُيَِرَک  ١ٕ َزِوّجا  ـِ َٓ ََٟک ٩ِ٣ٔ  ََّک أَِرَس٠َِت ٩ِ٣ٔ یَسَٔک ٣َا ََاَ٪  ًَبَّإض إ٧ٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤ََّا كَََلقٔی إٔیَّاَصا َواحَٔسْة  َٓإ٧ٔ  ا٢َ 

 دمحم نب اایس نب ریکب ےن اہک اکی صخش ےن اینپ یب یب وک نیت الطؼ دںی ویط ےس ےلہپ رھپ اس ےس اکنح رکان اچاہ رھپ ہلئسم وپےنھچ ایگ ںیم

اس ےک اسھت ایگ اس ےن علااہلل نب ابعس اور اوبرہریہ ےس وپاھچ دوونں ےن اہک ہک ھجت وک اس وعرت ےس اکنح رکان درتس ںیہن یھب 

بج کت وہ وعرت دورسے صخش ےس اکنح ہن رکے وہ صخش وبال ریمی اکی الطؼ ےس وہ وعرت ابنئ وہآ ی انب ابعس ےن اہک وت ےن 

 اےنپ اہھت ےس وخد اایتخر وھک دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

     1247    حسیث 

 ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َيِشأ٢َُ  َٗ َُّط  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ِب١َ أَِ٪ ٩ًَِ  َٗ َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا  ٩ًَِ َرُج١ٕ ك٠ََّ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا

أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ِٟبِْٔکٔ َواحَٔسْة  ُٚ ا ٤ََّا كَََل ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ َضا  َِٟواحَٔسةُ تُبٔي٨َُضا َی٤َشَّ اؾٌّ ا َٗ ٤ََّا أ٧ََِت  إ٧ٔ

 َ ََلث َُيِرَظُ َواٟثَّ َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ ٣َُضا َحً  ُة تََُحِّ

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش علااہلل نب رمعو ےک اپس آای وپےنھچ اگل وج صخش اینپ وعرت وک نیت الطؼ دے امجع ےس 

وخاؿ ےہ اکی الطؼ ےس ابنئ وہ اجیت  ےلہپ اس اک ایک مکح ےہ اطع ےن اہک ہک ابرکہ رپ اکی الطؼ ڑپیت ےہ علااہلل نب رمعو ےن اہک وت ہصق

 ےہ اور نیت الطؼ ےس رحاؾ وہ اجیت ےہ اہیں کت ہک دورسے صخش ےس اکنح رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿونکاری یک الطؼ اک ایب

     1248    حسیث 

ًَأػ٥ٔ بِ  ٔ َو ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر  ٍَ َُّط ََاَ٪ َجأّٟشا ٣َ ًَيَّإغ اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ اؤیََة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ َحائَُض٤َا ٩ًَِ ٣ُ َٓ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٔ َٜيِر ِٟبُ ُس ب٩ُِ إٔیَأض ب٩ِٔ ا ا٢َ  ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٤َاَذا َتَزَیأ٪  َٓ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا  َٗ َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا  َِٟبازٔیَةٔ ك٠ََّ أَص١ِٔ ا

ًَبَّإض َوأَ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔلَی  َٓاذَِصِب إ ِو٢ْ  َٗ ٨ََٟا ٓٔيطٔ  ٔ إٔ٪َّ صََذا اِْل٣ََِز ٣َا  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ِّی تَ ًَ إٔن َٓ ًَائَٔظَة ِٔی صَُزیَِزَة  ُتُض٤َا ٨ًَِٔس  ِٛ َز

ِٓتٔطٔ یَا أَبَا  ًَبَّإض ْٔلَِٔی صَُزیَِزَة أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َُٟض٤َا  َ َشأ َٓ ََٓذَصَب  أَِخبٔر٧َِا  َٓ َش٠ُِض٤َا ث٥َُّ ائِت٨َٔا  ا٢َ أَبُو َٓ َ٘ َٓ ٠َْة  ـٔ ٌِ ِس َجائَِتَک ٣ُ َ٘ َٓ صَُزیَِزَة 

ََلثَةُ  َِٟواحَٔسةُ تُبٔي٨َُضا َواٟثَّ ًَبَّإض ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  صَُزیَِزَة ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َُيَِرُظ َو َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ ٣َُضا َحً  تََُحِّ

 اعموہی نب اوب ایعش علااہلل نب زربی اور اعمص نب رمع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اےنت ںیم دمحم نب اایس نب ریکب آےئ اور اہک ہک اکی

ےلہپ وت اہمتری ایک راےئ ےہ علااہلل نب زریب ریض اہلل ہنع ےن اہک اس ےلئسم  دبوی صخش ےن اینپ وعرت وک نیت الطؼ دںی تبحص ےس

ںیم ںیمہ ھچک ولعمؾ ںیہن علااہلل نب ابعس اور اوبرہریہ ےک اپس اجؤ ںیم اؿ دوونں وک رضحت اعہشئ ےک اپس وھچڑ رک آای وہں اور وج 

ےس اجرک وپاھچ علااہلل نب ابعس ےن اوبرہریہ ےس اہک مت اتبؤ ہک اکی وہ ںیہک اس ےس ےھجم یھب ربخ رکان دمحم نب اایس واہں  ےئ اور اؿ 

لکشم ہلئسم اہمترے اپس آای ےہ اوبرہریہ ےن اہک اکی الطؼ ںیم دو وصرت ابنئ وہآ ی اور نیت الطؼ ںیم رحاؾ وہآ ی بج کت 

 دورسے صخش ےس اکنح ہن رکے رھپ علااہلل نب ابعس ےن یھب ااسی یہ اہک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

     1249    حسیث 

٥ِ٠َ یَِسخُ  َٓ ََٜضا اٟزَُّج١ُ  يُِّب إَٔذا ٠َ٣َ ًَلَی َذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َاَواٟثَّ ا٢َ ٣َأٟک َو َِٟواحَٔسةُ تُبٔي٨َُضا َٗ ِٟبِْٔکٔ ا ََّضا َتِحزٔي ٣َِحَزي ا ١ِ بَٔضا إ٧ٔ

َُيِرَظُ  َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ ٣َُضا َحً ََلُث تََُحِّ  َواٟثَّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ ارگ ہبیث وعرت وکیئ اکنح رکے اور امجع ےس ےلہپ اےس نیت الطؼ دے دے وت وہ رحاؾ وہ 

 ہک دورسے اخودن ےس اکنح رکے ۔اجےئ یگ اہیں کت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

     1250    حسیث 

 َ ا٢َ َوَ َٗ  ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ٖٕ أَ٪َّ  ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٤َ٠ًَُِض٥ِ بَٔذَٟٔک َو اَ٪ أَ



 

 

أئ ًٔسَّ  ـَ ٔ َس اِن٘ ٌِ ََ اَ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َّٔ ًَ ثََضا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ََٓورَّ َة َوصَُو ٣َزٔیْف  ِٟبَتَّ َٙ ا٣َِزأََتُط ا ٖٕ ك٠ََّ ِو ًَ  تَٔضاب٩َِ 

ػ ےن امیبری یک احتل ںیم اینپ وعرت وک نیت الطؼ دںی رضحت امثعؿ ےن علاا ارلنمح ےک رتےک ںیم ےس اؿ وک علاارلنمح نب وع

 دالای دعت زگرےن ےک دعب ۔

 

ضة
 ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

     1251    حسیث 

ُض٩َّ َوصَُو ٣َزٔیْف  َ٘ َث نَٔشاَئ اب٩ِٔ ١ٕٔ٤ِٜ٣ُ ٨ِ٣ُٔط َوََاَ٪ ك٠ََّ اَ٪ َورَّ َّٔ ًَ ٔد أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ   ٩ًَِ اِْلَُِعَ

ری ںیم الطؼ دے رک رم علاارلنمح نب رہزم ارعج ےس رواتی ےہ امثعؿ نب نافؿ ےن انب لمکم یک وعروتں وک رتہک دالای اور وہ امیب

 ایگ  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ

     1252    حسیث 

و٢ُ بَ  ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ ٔت ث٥َُّ كَُضزِٔت َربٔي ـِ ٔ ا٢َ إَٔذا ح َ٘ َٓ َضا  َ٘ َِٟتطُ أَِ٪ یَُل٠ِّ َ ٖٕ َسأ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ىٔي أَ٪َّ ا٣َِزأََة  َِ ٠َ

َة أَ  ِٟبَتَّ َضا ا َ٘ َل٠َّ َٓ ا كَُضَزِت آَذ٧َِتُط  َّ٤٠َ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ َّي ٣َزَٔق  ٥ِ٠َ َتٔحِف َحً َٓ َ٘ َٓآذ٧ٔٔيىٔي  َٟطُ ِو َتِل٠ٔي ٥ِ ی٩َُِٜ بَقَٔی  َٟ ّة 

اَ٪  َّٔ ًَ ثََضا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َورَّ َٓ ٖٕ یَِو٣َئٕٔذ ٣َزٔیْف  ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٚٔ َُيِرَُصا َو ََل ٠َِيَضا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ تَٔضاًَ أئ ًٔسَّ ـَ ٔ َس اِن٘ ٌِ ََ  ٨ِ٣ُٔط 

الطؼ امیگن علاارلنمح ےن ہی اہک بج وت ضیح ےس اپک وہ رہعیب نب اوب علاارلنمح ےتہک ےھت علاارلنمح نب وعػ یک یب یب ےن اؿ ےس 

ےھجم ربخ رک دانی اس وک ضیح یہ ہن آای اہیں کت ہک علاارلنمح امیبر وہ  ےئ اس وتق ضیح ےس اپک وہیئ اور علاارلنمح ےس اہک 

ؿ یک یب یب وک دعت زگر علاارلنمح ےن اس وک نیت الطؼ دے دںی ای آرخی الطؼ دے دی رھپ علاارلنمح رم  ےئ رضحت امثعؿ ےن ا

 اجےن ےک ابووجد رتہک دالای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ونکاری یک الطؼ اک ایبؿ



 

 

     1253    حسیث 

ٔس ب٩ِٔ یَِحٌَي ب٩ِٔ حَ  َٙ اِْلَِنَؼارٔیََّة َوؤَی تُزِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َل٠َّ َٓ ْة َوأَِنَؼارٔیَّْة  ي َحبَّاَ٪ ا٣َِزأََتأ٪ َصأط٤ٔيَّ ا٢َ ََا٧َِت ٨ًَِٔس َجسِّ َٗ ٍُ بَّاَ٪  ٔؿ

ٔلَی ًُِث٤َاَ٪  َٓاِخَتَؼ٤ََتا إ ٥ِ أَحِٔف  َٟ َِٟت أ٧ََا أَرٔثُُط  ا َ٘ َٓ ٥َِٟ َتٔحِف  ٨ًََِضا َو ٤َزَِّت بَٔضا َس٨َْة ث٥َُّ َص٠ََک  ٤ِٟٔيَرأث  َٓ َضا بٔا َٟ َضي  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ب٩ِٔ 

 َ ًَلٔیَّ ب٩َِ أ ىٔي  ٌِ ٠َِي٨َا بَٔضَذا َي ًَ ٔک صَُو أََطاَر  ِّ٤ًَ ١ُ٤ًََ اب٩ِٔ  ا٢َ صََذا  َ٘ َٓ ُة ًُِث٤َاَ٪  َِٟضأط٤ٔيَّ ََل٣َِت ا  ِٔی كَأٟٕب َٓ

ںیھت اکی اہیمش اور اکی ااصنری۔ ااصنری وک  دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےس رواتی ےہ ہک ریمے دادا ةحؿ نب ذقنم ےک اپس دو ایبیبں

اوہنں ےن الطؼ دی اور وہ اکی ربس کت دودھ الپای رکیت ںیھت اس وک ضیح ہن آای اس ےک دعب ةحؿ رم  ےئ وہ وبیل ںیم رتہک ولں یگ 

ےن رتہک دالےن اک مکح ویکہکن ےھجم ضیح ںیہن آای اور ریمی دعت ںیہن زگری بج رضحت امثعؿ ےک اپس ہی دقمہم شیپ وہا وت اوہنں 

ایک اہیمش وعرت رضحت امثعؿ وک ربا ےنہک یگل اوہنں ےن اہک ہی مکح وت ریتے اچچ ےک ےٹیب اک ےہ اوہنں ےن ھجم ےس ااسی یہ اہک  اھ ینعی 

 رضحت یلع اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہعتم دےنی اک ایبؿالطؼ ںیم

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ںیم ہعتم دےنی اک ایبؿ

     1254    حسیث 

 ٕ ٍَ بَٔؤٟيَسة ٤َتَّ َٓ َٟطُ  َٙ ا٣َِزأَّة  ٖٕ ك٠ََّ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ُط أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

 ےن اینپ وعرت وک الطؼ دی ہعتم ںیم اکی ولڈنی دی اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علاارلنمح نب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ںیم ہعتم دےنی اک ایبؿ

     1255    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ  َحِشبُ ٩ًَِ  َٓ ٥َِٟ ت٤َُِشِص  ْٚ َو ََٟضا َػَسا َق  ِس َُفٔ َٗ ُٙ َو ًَّٟٔي تَُل٠َّ ْة إَٔلَّ ا ٌَ ٕة ٣ُِت َ٘ و٢ُ ٟٔک١ُِّ ٣َُل٠َّ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي َضا ٧

ََٟضا َق  ُٕ ٣َا َُفٔ  نِٔؼ



 

 

اس وک الطؼ دی اجےئ وت اس وک علاا اہلل نب رمع ےتہک ےھت رہ ہقلطم وک ہعتم ےلم اگ رگم سج وعرت اک رہم رقمر وہ ایگ وہ اور تبحص ےس ےلہپ 

 آداھ رہم دانی اکیف ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ ںیم ہعتم دےنی اک ایبؿ

     1256    حسیث 

 َٗ َّطُ  َٔک ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٕس ٣ِٔث١ُ ذَٟ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ىٔي  َِ ا٢َ ٣َأٟک َوب٠ََ َٗ ْة  ٌَ ٕة ٣ُِت َ٘  ا٢َ ٟٔک١ُِّ ٣َُل٠َّ

 اہک امکل ےن انب اہشب ےتہک ےھت رہ ہقلطم وک ہعتم ےلم اگ اقمس نب دمحم ےس یھب ےھجم ااسی یہ اچنہپ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     1257    حسیث 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ا ٣ُکَاَتّبا ََاَ٪ ْٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌّ ِي َٔ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ نُ ََٟضا ََا٧َِت َتِحَتُط ا٣َِزأَْة ٩ًَِ ُس٠َِىَ ِبّسا  ًَ ٥َ أَِو  َس٠َّ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  أ٣َََزُظ أَِزَواُد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ َضا  ٌَ َضا اث٨ََِتئِن ث٥َُّ أََراَز أَِ٪ یَُزأج َ٘ َل٠َّ َٓ ْة  ٩ًَِ َُحَّ ُط  َٟ َ ََٓيِشأ اَ٪  َّٔ ًَ ِتَٔی ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٥َ أَِ٪ َیأ َّ٠

٠ََٓ٘ٔيَ  ٠َِيَک ََح٣َُ َذَٟٔک  ًَ اََل ََح٣َُِت  َ٘ َٓ ا  ٌّ ابَِتَسَراُظ َج٤ٔي َٓ َُٟض٤َا  َ َشأ َٓ َرٔد آخّٔذا بَٔئس َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٠َِيَک ُط ٨ًَِٔس اٟسَّ ًَ  ِت 

ؼ امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک عیفن رضحت اؾ ک ہم اک اکمبت  اھ ای الغؾ  اھ اس ےک اکنح ںیم اکی وعرت آزاد یھت اس وک دو الط

دںی رھپ رتعج رکان اچاہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک ویبیبں ےن اس وک مکح ایک ہک رضحت امثعؿ ےس اج رک ہلئسم وپھچ وہ رضحت امثعؿ ےس 

اج رک الم درج ںیم وہ رضحت زدی نب اثتب اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت بج اس ےن ہلئسم وپاھچ دوونں ےن اہک وہ وعرت ھجت رپ رحاؾ 

 وہآ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ



 

 

     1258    حسیث 

ا ٣ُکَاَتّبا ََاَ٪ ْٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟئ  ٌّ ِي َٔ ٔب أَ٪َّ نُ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َتئِن ٩ًَِ َس َ٘ ّة َتِل٠ٔي َٙ ا٣َِزأَّة َُحَّ ٥َ ك٠ََّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  يِّ َػل

٠ًََِيَک  ا٢َ ََح٣َُِت  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ًَي ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ِٔ اِسَت َٓ 

 وپاھچ دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک عیفن وج اکمبت  اھ رضحت اؾ ک ہم اک ایس ےن اینپ یب یب وک الطؼ دی رھپ رضحت امثعؿ ےس ہلئسم

 اوہنں ےن اہک ھجت رپ رحاؾ وہآ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     1259    حسیث 

َِٟحارٔ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ا ِٔ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت ًَ َّی اهَّللُ  ا ٣ُکَاَتّبا ََاَ٪ ْٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌّ ِي َٔ َِّئمِّ أَ٪َّ نُ ًَي ٔث اٟت

٠ًََِيَک  ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ََح٣َُِت  َ٘ َٓ َتئِن  َ٘ ّة َتِل٠ٔي ُت ا٣َِزأَّة َُحَّ ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت 

غ وج رضحت اؾ ک ہم ریض اہلل ہنع اکمبت  اھ اس ےن زدی نب اثتب ےس ہلئسم دمحم

ی 

 

ص

 

ن

 نب اربامیہ نب احرث یمیت ےس رواتی ےہ ہک 

 وپاھچ ہک ںیم ےن اینپ آزاد وعرت وک دو الطؼ دی ںیہ زدی نب اثتب ےن اہک وہ وعرت ریتے اورپ رحاؾ وہآ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     1260    حسیث 

 ٣َ ِس ََحُ َ٘ َٓ َتئِن  َ٘ ِبُس ا٣َِزأََتُط َتِل٠ٔي ٌَ ِٟ َٙ ا و٢ُ إَٔذا ك٠ََّ ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَ ٩ًَِ ٧َآ َُيَِرُظ ِت  َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ ٠َِيطٔ َحً

َتا٪ٔ  ـَ ةُ اِْل٣ََٔة َحِي ةٔ ثَََلُث حَٔيٕف َؤًسَّ َُِٟحَّ ةُ ا ّة ََا٧َِت أَِو أ٣ََّة َؤًسَّ  َُحَّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت بج الغؾ اینپ وعرت وک دو الطؼ دے وت وہ اس رپ رحاؾ وہ اجےئ یگ اہیں کت ہک 

 ے اخودن ےس اکنح رکے وخاہ اس یک یب یب ولڈنی وہ ای آزاد وعرت یک دعت نیت ضیح ےہ اور ولڈنی یک دعت دو ضیح ےہ ،۔دورس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿالغؾ یک الطؼ اک ایب



 

 

     1261    حسیث 

ِبسٔ  ٌَ ِٟ ُٚ بَٔيسٔ ا ََل َٓاٟلَّ َٜٔح  ٔ أَِ٪ ی٨َِ ِبسٔظ ٌَ ٔ و٢ُ ٩ِ٣َ أَذَٔ٪ ٟ ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ كَََلٗٔطٔ َطِيْئ ٩ًَِ ٧َآ َُيِرٔظ َِٟيَص بَٔئس   

ا أَِ٪ َیأُِخَذ اٟزَُّج١ُ أ٣َََة ََُُل٣ٔطٔ أَِو أ٣َََة َو  أ٣ََّ ٠َِيطٔ َٓ ًَ َََٓل ُج٨َاَح   ٟٔيَستٔطٔ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش اےنپ الغؾ وک اکنح یک ااجزت دے وت الطؼ الغؾ ےک اایتخر ںیم وہیگ ہن ہک اور 

 یسک ےک اہھت ںیم ارگ آدیم اےنپ الغؾ یک ولڈنی نیھچ رک اس ےس ویط رکے وت درتس ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی احہلم وک بج الطؼ دی اجےئ اس ےک ہقفن اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی احہلم وک بج الطؼ دی اجےئ اس ےک ہقفن اک ایبؿ

     1262    حسیث 

 ٕ ًَلَی َُحٓ َِٟيَص  ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٔ ْة َوإِٔ٪ ََا٧َِت َحا٣َّٔل إ َ٘ َٔ ا بَائ٨ّٔا َن ّٗ ّة كَََل َٙ َُحَّ ِبٕس ك٠ََّ ًَ ًَلَی  ّة َوََل  َٛ ا ٠٤ِ٣َُو َ٘ ِبٕس ك٠ََّ ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َوََل  َٟ َذا 

ْة  ٌَ ٠َِيَضا َرِج ًَ ُط  َٟ 

 وہ وت اس اک ہقفن اس رپ الزؾ ہن آےئ اگ اہک امکل ےن آزاد صخش ای الغؾ ولڈنی وک الطؼ دے ای الغؾ آزاد یب یب وک الطؼ دے ارگہچ وہ احہلم

 بج الطؼ ابنئ وہ سج ںیم رتعج ںیہن وہ  یتک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

 ںیماتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ  :   ابب

 سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1263    حسیث 

٥ِ٠َ َتِسرٔ َٓ َسِت َزِوَجَضا  َ٘ َٓ  ٕ ا٢َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَة َٗ أب  َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٌٔيٕس  ٍَ َس ََّضا َت٨َِتٔوزُ أَِربَ إ٧ٔ َٓ  أَی٩َِ صَُو 

 ٌِ ا ث٥َُّ َتٔح١ُّ ٔس٨ٔيَن ث٥َُّ َت ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ  َتسُّ أَِر



 

 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رمع نب اطخب ےن اہک سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اور اس اک ہتپ ولعمؾ ہن وہ اہکں ےہ وت سج 

رک ےک ارگ اچےہ وت دورسا روز ےس اس یک ربخ دنب وہیئ ےہ اچر ربس کت وعرت ااظتنر رکے اچر ربس ےک دعب اچر ےنیہم دس دؿ دعت 

 اکنح رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1264    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ َتزَوَّ  َٗ َٟ ٔ ٢ٔ إ ََل َسبٔي١َ ٟٔزَِؤجَضا اِْلَوَّ َٓ ٥ِ یَِسُخ١ِ بَٔضا  َٟ ََٓسَخ١َ بَٔضا َزِوُجَضا أَِو  تَٔضا  أئ ًٔسَّ ـَ ٔ َس اِن٘ ٌِ ََ ا٢َ َجِت  َٗ ِيَضا 

ُّٙ بَٔضا ُضَو أََح َٓ َد  ِب١َ أَِ٪ َتَتزَوَّ َٗ َضا َزِوُجَضا  َٛ َٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َوإِٔ٪ أَِزَر  ٣َأٟک َوذَٟ

ےن ارگ وعرت یک دعت زگر آ ی اور اس ےن دورسا اکنح رک ایل وت رھپ ےلہپ اخودن وک اایتخر ہن رےہ اگ۔ وخاہ دورسے اخودن ےن  اہک امکل

 اس ےس تبحص یک وہ ای ہن یک وہ امہرے زندکی یھب یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1265    حسیث 

ا٢َ یُدَ  َٗ َُّط  أب أ٧َ َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُف ا٨َّٟأض  ٌِ ََ ا٢َ  َٗ َّٟٔذي  ُت ا٨َّٟاَض ی٨ُِْٔکُوَ٪ ا ِٛ ا٢َ ٣َأٟک َوأَِزَر َٗ َ َّرُ َزِوُجَضا اِْل ٢ُ إٔذَا ي وَّ

٤َِٟزِأَةٔ یَُل٠ِّ  ا٢َ فٔی ا َٗ أب  َِٟدلَّ ىٔي أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ ا٢َ ٣َأٟک َوب٠ََ َٗ ٨ًََِضا ث٥َُّ َجاَئ فٔی َػَساَٗٔضا أَِو فٔی ا٣َِزأَتٔطٔ  َُائْٔب  َضا َزِوُجَضا َوصَُو  ُ٘

ُُٗط إٔیَّ  َضا كَََل َِ ِس ب٠ََ َٗ ُتُط َو ٌَ َضا َرِج ُِ ََل یَِب٠ُ َٓ َضا  ٌُ ََل یَُزأج َٓ ٥ِ یَِسُخ١ِ بَٔضا  َٟ َُّط إِٔ٪ َزَخ١َ بَٔضا َزِوُجَضا اِْلََّخُ أَِو  َجِت أ٧َ َتزَوَّ َٓ اَصا 

َِٟيَضا ٔ َضا إ َ٘ َّٟٔذي ََاَ٪ ك٠ََّ ٢ٔ ا  َسبٔي١َ ٟٔزَِؤجَضا اِْلَوَّ

ےس الطؼ الہک ےجیھب اس ےک دعب اہک امکل ےن ےھجم رضحت رمع ےس اچنہپ آپ ےن رفامای سج وعرت اک اخودن یسک کلم ںیم الچ ایگ وہ واہں 

رتعج رک ےل رگم وعرت وک رتعج یک ربخ ہن وہ اور وہ دورسا اکنح رک ےل اس ےک دعب الہپ اخودن آےئ وت اس وک ھچک اایتخر ہن وہاگ وخاہ 

 دورسے اخودن ےن تبحص یک وہ ای ہن یک وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن مگ وہ اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1266    حسیث 

 ٔ وز ُ٘ ِٔ ٤َ ِٟ ٔلَیَّ فٔی صََذا َوفٔی ا ُت إ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أََحبُّ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

  دنسپ ےہ۔اہک امکل ےن ےھجم ہی رواتی اور وقفمد یک رواتی تہب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1267    حسیث 

َّی اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ًَلَی  َٙ ا٣َِزأََتطُ َوؤَی َحائْٔف  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ ٧َآ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  أب َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟدلَّ َضا ث٥َُّ ی٤ُِٔشَِٜضا ا ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ٥َ ٣ُزُِظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

َٓت٠ِٔ  ِب١َ أَِ٪ َی٤َصَّ  َٗ  َٙ ُس َوإِٔ٪ َطاَئ ك٠ََّ ٌِ ََ َّي َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحيَف ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِشَک  ًَّٟٔي أ٣َََز اهَّللُ أَِ٪ َحً ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َک ا

ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ   َٙ  یَُل٠َّ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اینپ وعرت وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دی رضحت 

ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اؿ وک مکح رکو رتعج رک ںیل رھپ رےنہ  رمع نب اطخب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایبؿ

دںی اہیں کت ہک ضیح ےس اپک وہ رھپ احہضئ وہ رھپ ضیح ےس اپک وہ اب اایتخر ےہ وخاہ رےھک ای الطؼ دے ارگ الطؼ دے وت اس 

 رہط ںیم تبحص ہن رکے یہی دعت ےہ سج ںیم اہلل ےن الطؼ دےنی اک مکح دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1268    حسیث 



 

 

٠َِت حَ  َ٘ ََّضا ا٧َِت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ةٔ ٩ًَِ  ـَ َِٟحِي ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٙٔ حٔيَن َزَخ٠َِت فٔی اٟسَّ ی سِّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ َؼَة ب٨َِٔت  ِٔ

 َٟ ِس َجاَز َٗ َوةُ َو َٚ ُُعِ َِٟت َػَس ا َ٘ َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ٌَ ٔ َٔک ٟ َُٓذَٔکَ ذَٟ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ أَٟثةٔ  َٓ اٟثَّ اُٟوا إٔ٪َّ َضا فٔی َذَٟٔک ٧َاْض  َ٘

اُئ  ُت٥ِ َتِسُروَ٪ ٣َا اِْلَِْقَ ِٗ ًَائَٔظُة َػَس َِٟت  ا َ٘ َٓ و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ ثَََلثََة ُْقُوٕئ  ُ٘ الَی َي ٌَ اُئ اِْلَكَِضاُر اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ٤ََّا اِْلَِْقَ   إ٧ٔ

ی صفح نب علاارلنمح وک دعت ےس ااھٹای بج رسیتا ضیح رشوع وہ  
خ ب

 

 ھب
پ

ا انب اہشب ےن اہک ںیم ےن ہی رمعہ رضحت اعہشئ ےن اینپ 

اہک ہکلب رضحت اعہشئ ےس اس ابب ںیم ولوگں ےن اڑگھا ایک اور اہک ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ ہقلطم  ےس ایبؿ ایک رمعہ ےن اہک رعوہ ےن چس

ےہ رقوء ےس رہط رماد  وعرںیت روک رںیھک اےنپ وسفنں وک نیت رقوء کت اوہنں ےن اہک چس ےتہک وہ نکیل رقوء ےس اجےتن وہ ایک رماد

 ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1269    حسیث 

ا َٗ َّطُ  و٢ُ َصَذا٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ُ٘ َضائ٨َٔا إَٔلَّ َوصَُو َي َ٘ ُٓ ُت أََحّسا ٩ِ٣ٔ  ِٛ و٢ُ ٣َا أَِزَر ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ُت أَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  ٌِ یُزٔیُس  ٢َ َس٤ٔ

ًَائَٔظةَ  ِو٢َ  َٗ 

 و ں وک رضحت اعہشئ یک لثم ےتہک وہےئ
 ہ
فقب
  اپای۔انب اہشب ےن اہک ںیم ےن اوبرکب نب علاارلنمح ےس انس ےتہک ےھت ںیم ےن بس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1270    حسیث 

َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ اِْلَِحَوَؾ  َضا ٩ًَِ ُس٠َِىَ َ٘ ِس ََاَ٪ ك٠ََّ َٗ أَٟثٔة َو ٔة اٟثَّ ـَ َِٟحِي ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٦ ٔ حٔيَن َزَخ٠َِت ا٣َِزأَتُُط فٔی اٟسَّ ا٦ َص٠ََک بٔاٟظَّ

 ٔ َِٟيطٔ َزیُِس ب٩ُِ ثَاب ٔ ََٜتَب إ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٔلَی َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت َيِشأَُُٟط  َياَ٪ إ ِٔ اؤیَُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ََٜتَب ٣ُ ََّضا إَٔذا زَ َٓ ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ٕت إ٧ٔ َخ٠َِت فٔی اٟسَّ

ِس بَزٔئَِت ٨ِ٣ٔطُ َوبَزَٔئ ٨ِ٣َٔضا َوََل َتزٔثُطُ َوََل َیزٔثَُضا َ٘ َٓ أَٟثةٔ  ٔة اٟثَّ ـَ َِٟحِي  ا

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اوحص ےن اینپ وعرت وک الطؼ ددیی یھت بج رسیتا ضیح اس وک رشوع وہا اوحص رم  ےئ اعموہی 

اثتب وک ھکل رک اجیھب اس اک ایک مکح ےہ زدی نب اثتب ےن وجاب اھکل ہک بج اس وک رسیتا ضیح رشوع وہ ایگ وت نب ایب ایفسؿ ےن زدی نب 



 

 

 اخودن وک اس ےس العہق ہن راہ اور ہن اس وک اخودن ےس ہن اس یک وارث وہیگ ہن وہ اس اک وارث وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1271    حسیث 

ِبٔس اٟ ًَ ِبٔس اهَّللٔ َوأَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕس َوَسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا طُ  َِ َُّط ب٠ََ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر َواب٩ِٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ زَِّح٩ٔ٤َ َوُس٠َِىَ

ِس بَا٧َِت ٣ٔ  َ٘ َٓ أَٟثٔة  ٔة اٟثَّ ـَ َِٟحِي ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ُة فٔی اٟسَّ َ٘ ٤َُِٟل٠َّ وُٟوَ٪ إَٔذا َزَخ٠َِت ا ُ٘ َُّض٥ِ ََا٧ُوا َي ٩ِ َزِؤجَضا َوََل ٣ٔيَراَث بَِي٨َُض٤َا ٔطَضإب أ٧َ

٠َِيَضا ًَ ُط  َٟ َة  ٌَ  َوََل َرِج

 ہک اقمس نب دمحم نب اسمل نب علااہلل اور اوبرکب نب علاارلنمح اور امیلسؿ نب اسیر اور انب اہشب ےتہک ےھت بج ہقلطم اامؾ امکل وک اچنہپ

وعرت وک رسیتا ضیح رشوع وہ اجےئ وت وہ اےنپ اخودن ےس ابنئ وہ اجےئ یگ اور اخودن وک رتعج اک اایتخر ہن رےہ اگ اب اکی اک رتہک 

 دورسے وک ہن ےلم اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1272    حسیث 

و٢ُ إٔذَ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ِس بَزٔئَِت ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ أَٟثةٔ  ةٔ اٟثَّ ـَ َِٟحِي ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٦ ََٓسَخ٠َِت فٔی اٟسَّ َٙ اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط  ا ك٠ََّ

 َوبَزَٔئ ٨ِ٣َٔضا

علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت بج رمد اینپ وعرت وک الطؼ دے اور رسیتا ضیح رشوع وہ اجےئ وت اس وعرت وک اخودن ےس العہق ہن راہ اور 

 ےس ہن وت وہ اس اک وارث وہاگ اور ہن وہ اس یک ۔ اخودن وک اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1273    حسیث 

ا٢َ ٣َا  ٟٔک َوصَُو اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َاَٗ



 

 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1274    حسیث 

ًَِبٔس اهَّللٔ  ٕس َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٤َِِٟضزٔيِّ أَ٪َّ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ٣َِولَی ا ِي١ٔ ب٩ِٔ أَِٔی  ـَ ُٔ ِٟ ٤َِٟزِأَةُ  ٩ًَِ ا ِت ا َ٘ وََلٔ٪ إَٔذا ك٠ُِّ ُ٘ ََا٧َا َي

ِس بَا٧َِت ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َٓ أَٟثةٔ  ٔة اٟثَّ ـَ َِٟحِي ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا  َوَح٠َِّت  ََٓسَخ٠َِت فٔی اٟسَّ

لیضف نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اقمس نب دمحم اور اسمل نب علااہلل ےتہک ےھت بج ہقلطم وعرت وک رسیتا ضیح رشوع وہ اجےئ وت وہ 

 اےنپ اخودن ےس ابنئ وہ اجیئ یگ اور اوکس دورسا اکنح رکان درتس وہ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1275    حسیث 

وُٟوَ٪ إٔ٪َّ  ُ٘ َُّض٥ِ ََا٧ُوا َي َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ٤َُِٟشئَّب َواب٩ِٔ ٔطَضإب َوُس٠َِىَ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ةٔ ثَََلثَُة ُْقُوئٕ  ٩ًَِ َس ٌَ ٔ ٤ُِِٟدَت٠ َة ا  ًٔسَّ

 دیعس نب بیسم اور انب اہشب اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت وج وعرت علخ رکے اس یک دعت نیت رقوء ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ

     1276    حسیث 

ًََسِت  اُئ َوإِٔ٪ َتَبا ٔة اِْلَِْقَ َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ةُ ا و٢ُ ًٔسَّ ُ٘  اب٩َِ ٔطَضإب َي

 انب اہشب ےتہک ےھت ہقلطم یک دعت رہط ےس وہیگ ارگہچ تہب دؿ ںیگل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک :   ابب

 ارقاء اور الطؼ یک دعت اک اور احہضئ یک الطؼ اک ایبؿ



 

 

     1277    حسیث 

ََٟضا إَٔذا  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ ََل َِٟتُط اٟلَّ َ ا٢َ إَٔذا كَُضزِٔت ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ٪َّ ا٣َِزأََتطُ َسأ َ٘ َٓ ا َحاَؿِت آَذ٧َِتطُ  َّ٤٠ََٓ َٓآذ٧ٔٔيىٔي  ٔت  ـِ ٔ ح

َضا َ٘ َل٠َّ َٓ ا كَُضَزِت آَذ٧َِتُط  َّ٤٠ََٓ  َٓآذ٧ٔٔيىٔي 

اکی ااصنری یک یب یب ےن اےنپ اخودن ےس الطؼ امیگن اس ےن اہک بج ےھجت ضیح آےئ وت ےھجم ربخ رک دانی بج ضیح آای اس ےن ربخ یک اہک 

 وت ےھجم ربخ رکان بج اپک وہیئ اور ربخ یک اس وتق اوہنں ےن الطؼ دے دی۔بج اپک وہان 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج  رھ ںیم الطؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿسج  رھ ںیم الط

     1278    حسیث 

ُت فٔی َذَٟٔک  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن ںیم ےن ہی ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایب :   ابب

 سج  رھ ںیم الطؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿ

     1279    حسیث 

 ِٟ ٌٔئس ب٩ِٔ ا أ٪ أَ٪َّ یَِحٌَي ب٩َِ َس ُض٤َا یَِذَُکَ ٌَ َّطُ َس٤ٔ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ٕس َوُس٠َِىَ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس ٩ًَِ ا َٙ اب٨ََِة  أؾ ك٠ََّ ٌَ

ِٟبَتَّ  ٥َٜٔ ا َِٟح ٥َٜٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َِٟح ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ ًَائَٔظُة أ٦ُُّ ا أَِرَس٠َِت  َٓ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ٠ََضا  َ٘ َٓا٧َِت  َوصَُو َة 

ا٢َ ٣َزَِواُ٪ فٔی َحسٔ  َ٘ َٓ ٔلَی بَِيتَٔضا  ٤َِٟزِأََة إ ٙٔ اهَّللَ َواِرزُِز ا َِٟت اتَّ ا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٠َََُبىٔي َیِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا ًَ َ٪ إٔ٪َّ  یٔث ُس٠َِىَ

َک أَ  ًَائَٔظُة ََل َيُْضُّ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِيٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ٔک َطأُِ٪  َِ أس٥ٔ أََو ٣َا ب٠ََ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ فٔی َحٔسیٔث ا َٗ اك٤ََٔة َو َٓ ِ٪ ََل َتِذَُکَ َحٔسیَث 

 َٓ  ُّ
ا٢َ ٣َزَِواُ٪ إِٔ٪ ََاَ٪ بٔٔک اْٟشَّ َ٘ َٓ ِّ  َحِشبُٔک ٣َا بَيَِن َصَذی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اْٟشَّ

اقمس نب دمحم اور امیلسؿ نب اسیر ذرک رکےت ےھت ہک ییحی نب دیعس ےن علاارلنمح نب مکح یک یٹیب وک الطؼ ہتب دی اؿ ےک ابپ علا 



 

 

ںیم وہ دمہنی اک احمک  اھ اور ارلنمح ےن اس اکمؿ ےس اوھٹا وگنماای وت رضحت اعہشئ ےن رمواؿ ےک اپس الہک اجیھب دخا ےس ڈر اؿ دونں 

وعرت وک ایس  رھ ںیم اچنہپ دے سج ںیم الطؼ وہیئ ےہ امیلسؿ یک رواتی ںیم ےہ ہک رمواؿ ےن اہک علاارلنمح ھجم رپ اغبل ےہ اور 

ارگ اقمس یک رواتی ںیم ےہ ہک رمواؿ ےن رضحت اعہشئ ےس اہک ایک مت وک افہمط تنب سیق یک دحثی اید ںیہن رضحت اعہشئ ےن اہک 

افہمط یک دحثی مت اید ہن رکو وت ھچک رضر ںیہن رمواؿ ےن اہک ارگ اہمترے زندکی افہمط یک لقن اکمؿ رکےن یک ہی وہج یھت ہک وجرو اور 

 اخودن ںیم ڑلایئ یھت وت وہ وہج اہیں یھب وموجد ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج  رھ ںیم الطؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿ

     1280    حسیث 

٤ِزٔو ب٩ِٔ ًُثِ  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِي١ٕ ََا٧َِت َتِحَت  َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔئس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٍٕ أَ٪َّ ب٨َِٔت َس ٔ اَ٪ ٩ًَِ ٧َآ َّٔ ًَ َة  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟبَتَّ َضا ا َ٘ َل٠َّ َٓ

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ٠َِيَضا  ًَ أ٧ََِْکَ َذَٟٔک  َٓ ٠َِت  َ٘ ا٧َِت َٓ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب زدی یک یٹیب علااہلل نب رمعو نب امثعؿ ےک اکنح ںیم یھت اوہنں ےن اس وک نیت الطنیق دںی وہ اس 

 ان ۔اےس ربا اج اکمؿ ےس اھٹ آ ی علااہلل نب رمع ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج  رھ ںیم الطؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿ

     1281    حسیث 

َٙ ا٣ِزَ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِِٟشحٔٔس ٩ًَِ ٧َآ ٔلَی ا ُط إ َ٘ ي ٥َ َوََاَ٪ َطٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َؼَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ٩َٜٔ َح َٟطُ فٔی ٣َِش أَّة 

َضا ٌَ َّي َراَج ٠َِيَضا َحً ًَ اصَٔيَة أَِ٪ َيِشَتأِذَٔ٪  ِٟبُيُؤت ََکَ ي ٩ِ٣ٔ أَِزبَارٔ ا َٙ اِْلَُِّخَ ی ٔ کَاَ٪ َيِش٠ُُک اْٟطَّ َٓ 

ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اینپ یب یب وک رضحت س ہص ےک اکمؿ ںیم الطؼ دی اور اؿ ےک  رھ ںیم ےس دجسم وک راہتس  انعف ےس رواتی

اجات  اھ علااہلل نب رمع  رھوں ےک ےھچیپ ےس وہ رک دورسے راےتس ےس اجےت ےھت ویکہکن رکموہ اجےتن ےھت ہقلطم وعرت ےک  رھ ںیم 

 اجےن وک اذؿ ےل رک ریغب رتعج ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 سج  رھ ںیم الطؼ وہیئ وںیہ دعت رکےن اک ایبؿ

     1282    حسیث 

 ًَ ٔب ُسئ١َٔ  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٌٔيٕس أَ٪َّ َس ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ اُئ  ًَلَی ٩ِ٣َ اِلْٔکَ إئ  َضا َزِوُجَضا َوؤَی فٔی بَِيٕت بْٔٔکَ ُ٘ ٤َِٟزِأَةٔ یَُل٠ِّ ٩ِ ا

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِيَضا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ ٨ًَِٔس َزِؤجَضا  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی َزِؤجَضا  ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيُس ب٩ُِ ا لَی اِْل٣َٔيَس ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ  ٨ًَِٔسَصا   ر

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ہک ارگ وعرت  رھ ںیم رکاہی ےس وہ اور اخودن الطؼ دے دے وت 

دعت کت رکاہی وکؿ دے اگ دیعس ےن اہک اخودن دے اگ اس ےن اہک ارگ اخودن ےک اپس ہن وہ دیعس ےن اہک یب یب دے یگ اس ےن اہک ارگ 

  ےن اہک احمک دے اگ۔یب یب ےک اپس یھب ہن وہ دیعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلطم ےک ہقفن اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہقلطم ےک ہقفن اک ایبؿ

     1283    حسیث 

 ًَ ِيٕص أَ٪َّ أَبَا  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ َشدَٔلِتطُ ٩ًَِ  َٓ  ٕ ٌٔير َِٟيَضا َوٛٔي٠ُطُ ََٔظ ٔ َٓأَِرَس١َ إ  ٔ ا٦ َة َوصَُو َُائْٔب بٔاٟظَّ ِٟبَتَّ َضا ا َ٘ ِٕٔؽ ك٠ََّ ٤ِزٔو ب٩َِ َح

ِت  ََٓذََکَ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َحائَِت إ َٓ ٠َِي٨َا ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  ًَ َٟٔک  ا٢َ َواهَّللٔ ٣َا  َ٘ َٓ  َٟ ٠َِيطٔ َذَٟٔک  ًَ َٟٔک  َِٟيَص  ا٢َ  َ٘ َٓ طُ 

ي ٨ًِٔ  ًَِتسِّ َظاَصا أَِػَحأِی ا ِِ ا٢َ ت٠َِٔک ا٣َِزأَْة َي َٗ یٕک ث٥َُّ  َتسَّ فٔی بَِئت أ٦ُِّ ََشٔ ٌِ ْة َوأ٣َََزَصا أَِ٪ َت َ٘ َٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َن ًَ َس 

إٔذَ  َٓ ٌٔيَن ثَٔيابَٔک ٨ًَِٔسُظ  ـَ ًَِم َت َُّط َرُج١ْ أَ إ٧ٔ َياَ٪ َٓ ِٔ اؤَیَة ب٩َِ أَِٔی ُس ٌَ ُط أَ٪َّ ٣ُ َٟ ُت  ا َح٠ِ٠َُت َذََکِ َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ َٓآذ٧ٔٔيىٔي  ا َح٠ِ٠َٔت 

ََل يَ  َٓ ا أَبُو َجِض٥ٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٕ َخَلَبانٔی  ًَاتٔ٘ٔطٔ َوأَبَا َجِض٥ٔ ب٩َِ صَٔظا٦  ٩ًَِ ًََؼاُظ   ٍُ ا ـَ َوأ٣ََّ

ٜٔهٔی أَُسا٣ََة ب٩َِ  ِ ا٢َ ا٧ َٗ صُِتُط ث٥َُّ  َْکٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ٜٔهٔی أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس  ِ َُٟط ا٧ ٠ُوْک ََل ٣َا٢َ  ٌِ ُؼ َٓ اؤیَُة  ٌَ ١َ اهَّللُ ٣ُ ٌَ ََٓح َِٜحُتُط  ٨َ َٓ  َزیِٕس 

َٔک َخيِّرا َواُِتََبِلُت بٔطٔ   فٔی ذَٟ

دی اور وہ اشؾ ںیم ںیھت اوہنں ےن اےنپ ولیک وک وج دے رک اجیھب افہمط تنب سیق افہمط تنب سیق وک اوب رمعو نب صفح ےن الطؼ ہتب 

ےب کش افخ وہیئ ولیک وبال اہمترا وت ھچک ںیہن دانی افہمط افخ وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آںیئ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

دعت زگار آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اؾ رشکی ےک  رھ ںیم رات دؿ ریتا رخچ اخودن رپ ںیہن ےہ ۔ اور وت رشکی ےک  رھ ںیم 



 

 

ریمے ااحصب آای اجای رکےت ںیہ علااہلل نب وتکمؾ ےک  رھ ںیم وت دعت رک ویکہکن وہ ادناھ ےہ وت ارگ وت اےنپ ڑپکے ااترے یگ وت یھب 

 بج ریمی دعت زگر آ ی وت ںیم ےن رضحت ےس اہک ھچک ابقتح ںیہن بج ریتی دعت زگر اجےئ وت ےھجم انہک افہمط تنب سیق ےن اہک

 اہھت ہک اعموہی نب اوب ایفسؿ اور اوب مہف نب اشہؾ دوونں ےن ےھجم ایپؾ دای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اوب  مہ وت اینپ ڑکلی یھبک

رک ںیم ےن ااسہم وک اندنسپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع ےس راتھک یہ ںیہن اور اعموہی سلفم ںیہ اےکن اپس امؽ ںیہن وت ااسہم نب زدی ےس اکنح 

وملس ےن رھپ رفامای وت ااسہم ےس اکنح رک افہمط ےن اہک ںیم ےن ااسہم ےس اکنح رک ایل اہلل ےن اس ںیم ربتک دی اور ولگ رکش رکےن 

 ےگل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہقلطم ےک ہقفن اک ایبؿ

     1284    حسیث 

ْة إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪  َ٘ َٔ ََٟضا َن َِٟيَشِت  َّي َتٔح١َّ َو ُد ٩ِ٣ٔ بَِيتَٔضا َحً ٤َِٟبُِتوَتُة ََل َتِْخُ و٢ُ ا ُ٘ َّي  اب٩َِ ٔطَضإب َي ٠ًََِيَضا َحً  ُٙ َٔ ي٨ُِ َٓ َحا٣َّٔل 

 ٍَ ـَ  َح٠َ٤َِضا َت

انب اہشب ےتہک ںیہ سج وعرت وک نیت الطؼ وہیئ وہں وہ اےنپ  رھ ےس ہن ےلک اہیں کت ہک دعت ےس افرغ وہ اور اس وک ہقفن ہن ےلم 

 اگ رگم بج احہلم وہ وت وعض ک ل کت ےلم اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہقلطم ےک ہقفن اک ایبؿ

     1285    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یھب یہی مکح ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی یک دعت اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 ولڈنی یک دعت اک ایبؿ

     1286    حسیث 

ٌٔسَّ  َٓ ُس  ٌِ ََ ِت  َ٘ َت ًَ َضا َوؤَی أ٣ََْة ث٥َُّ  َ٘ ِبٔس اِْل٣َََة إٔذَا ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٚٔ ا ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی كَََل ةُ اِْل٣ََةٔ ََل َٗ َتَضا تَُضا ًٔسَّ ِّرُ ًٔسَّ ي َِ يُ

تَُضا ْة ََل َت٨َِت١ُٔ٘ ًٔسَّ ٌَ ٠َِيَضا َرِج ًَ ُط  َٟ ٥َِٟ َت٩ُِٜ  ْة أَِو  ٌَ ٠َِيَضا َرِج ًَ ُط  َٟ َضا ََا٧َِت  ُ٘  ًِٔت

اہک امکل ےن ارگ ولڈنی وک الغؾ الطؼ دے رھپ وہ ولڈنی آزاد وہ اجےئ وت اس یک دعت ولڈنی یک یس ےہ اس الغؾ وک رتعج اک قح ابیق 

 ہن رےہ ۔رےہ ای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1287    حسیث 

َِٟحسُّ  ا٢َ ٣َأٟک َو٣ِٔث١ُ َذَٟٔک ا ًَِبسٕ  َٗ ُظ َحسُّ  ٤ََّا َحسُّ إ٧ٔ َٓ َِٟحسُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ  ٍَ َ٘ َس أَِ٪ َي ٌِ ََ  ُٙ ٔ ت ٌِ ِبسٔ ث٥َُّ َي ٌَ ِٟ ًَلَی ا  ٍُ َ٘  َي

 اہک امکل ےن ااسی یہ ارگ الغؾ رپ دح وابج وہ رھپ آزاد وہ اجےئ وت الغؾ یہ یک لثم دح رےہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1288    حسیث 

 ِ َتي َ٘ َة َتِل٠ٔي َُِٟحَّ ُٙ ا ِبُس یَُل٠ِّ ٌَ ِٟ َتئِن َوا ـَ َتسُّ بَٔحِي ٌِ ُٙ اِْل٣َََة ثَََلثّا َوَت َُِٟحُّ یَُل٠ِّ ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ ٌِ  َتسُّ ثَََلثََة ُْقُوئٕ ٔن َوَت

اہک امکل ےن آزاد صخش وک ولڈنی رپ نیت الطؼ اک اایتخر ےہ ۔ رگم ولڈنی یک دعت دو ضیح ںیہ اور الغؾ وک آزاد وعرت رپ دو الطؼ اک 

 اایتخر ےہ رگم دعت اس یک نیت رہط ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔



 

 

     1289    حسیث 

َة اِْل٣ََٔة حَ  َتسُّ ًٔسَّ ٌِ ََّضا َت َضا إ٧ٔ ُ٘ ٔ ت ٌِ َي َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َتُٜوُ٪ َتِحَتُط اِْل٣ََُة ث٥َُّ یَبَِتاًَُضا  ٥َِٟ يَُٗ َتئِن ٣َا  ـَ إِٔ٪ ِي َٓ ٔؼِبَضا 

ةٕ  ـَ ٠َِيَضا إَٔلَّ اَِلِستٔبَِراُئ بَٔحِي ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ِب١َ ًَٔتاَٗٔضا  َٗ ٜٔطٔ إٔیَّاَصا  َس ٠ِ٣ٔ ٌِ ََ  أََػابََضا 

اہک امکل ےن ارگ ولڈنی یسک ےک اکنح ںیم وہ رھپ اخودن اس وک رخدی ےل اور آزاد رک دے وت دو ضیح ےس دعت رکے ارگ رخدی ےن ےک 

 ہن یک وہ ورہن اکی ضیح ےس اربتساء اکیف ےہ ۔ دعب اس ےس تبحص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1290    حسیث 

٤َُِٟشئَّب أَ  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِتَضا٩ًَِ َس ٌَ َٓ َتئِن ث٥َُّ َر ـَ ّة أَِو َحِي ـَ َحاَؿِت َحِي َٓ ِت  َ٘ ٕ ك٠ُِّ أب أَی٤َُّا ا٣َِزأَة َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٧ 

ةٔ  ٌَ ِش َس اٟتِّ ٌِ ََ ِت  ًَِتسَّ ََٓذَٟٔک َوإَٔلَّ ا إِٔ٪ بَاَ٪ بَٔضا َح١ْ٤ِ  َٓ  ٕ َة أَِطُضز ٌَ ََّضا َت٨َِتٔوزُ تِٔش إ٧ٔ َٓ ُتَضا  ـَ ٕ ث٥َُّ َح٠َِّت أَِط  َحِي ٕ ثَََلثََة أَِطُضز  ُضز

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای ہک سج وعرت وک الطؼ وہ رھپ اکی ای دو ضیح ےک دعب اس اک ضیح 

 ا اکنح رکے ۔دنب وہ اجےئ وت وہ ون ےنیہم کت ااظتنر رکے یگ ارگ ک ل ولعمؾ وہ وت  رتہ ےہ ورہن رھپ نیت ےنیہم دعت رک ےک دورس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1291    حسیث 

 ُٚ ََل و٢ُ اٟلَّ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ةُ ٨٠َِّٟٔشائٔ  ٩ًَِ َس ٌٔسَّ ِٟ َجا٢ٔ َوا  ٟرٔلِّ

 دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک الطؼ رمدوں ےک احلظ ےس ےہ اور دعت وعروتں ےک احلظ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔دعت ےک ایب

     1292    حسیث 

٤ُِِٟشَتَحاَؿٔة َس٨َْة  ةُ ا ا٢َ ًٔسَّ َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس



 

 

 دیعس نب بیسم ےن اہک احتسمہض وعرت یک دعت اکی ربس کت ےہ ۔،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1293    حسیث 

ََّضا َت٨ِ  َضا َزِوُجَضا أ٧َ ُ٘ ُتَضا حٔيَن یَُل٠ِّ ـَ َضا َحِي ٌُ َٓ ًَّٟٔي َتزِ ةٔ ا َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا إِٔ٪ َٗ َٓ  ٕ َة أَِطُضز ٌَ ٥َِٟ َتٔحِف َتٔوزُ تِٔش

َِٟحيِ  َب٠َِت ا ِ٘ ََلثََة اِسَت ِب١َ أَِ٪ َتِشَت١َٔ٤ِٜ اِْلَِطُضَز اٟثَّ َٗ إِٔ٪ َحاَؿِت  َٓ  ٕ ِت ثَََلثََة أَِطُضز ًَِتسَّ ُة ٓٔيض٩َّٔ ا ٌَ َف َوإِٔ٪ ٣َزَِّت بَٔضا تِٔش

ا٧َٔيةَ  إِٔ٪ َحاَؿِت اٟثَّ َٓ  ٕ ِت ثَََلثََة أَِطُضز ًَِتسَّ ِب١َ أَِ٪ َتٔحيَف ا َٗ  ٕ َِٟحِيَف  أَِطُضز َب٠َِت ا ِ٘ ََلثََة اِسَت ِب١َ أَِ٪ َتِشَت١َٔ٤ِٜ اِْلَِطُضَز اٟثَّ َٗ

أَٟثَة ََا٧َِت  إِٔ٪ َحاَؿِت اٟثَّ َٓ  ٕ ِت ثَََلثََة أَِطُضز ًَِتسَّ ِب١َ أَِ٪ َتٔحيَف ا َٗ  ٕ ُة أَِطُضز ٌَ إِٔ٪ ٣َزَِّت بَٔضا تِٔش َة َٓ ِس اِسَت٠َ٤َِِٜت ًٔسَّ َٗ

٥ِ َتٔحِف  َٟ إِٔ٪  َٓ َِٟحِئف  ِب١َ أَِ٪ َتٔح١َّ إَٔلَّ أَِ٪ ا َٗ ُة  ٌَ ٠َِيَضا فٔی َذَٟٔک اٟزَِّج ًَ ٕ ث٥َُّ َح٠َِّت َؤٟزَِؤجَضا  َب٠َِت ثَََلثََة أَِطُضز ِ٘ ِس  اِسَت َٗ یَُٜوَ٪ 

َضا َٗ  بَتَّ كَََل

ارگ اس وتق کت یھب اہک امکل ےن امہرے زندکی مکح ہی ےہ ہک ہقلطم وعرت اک ارگ ضیح دنب وہ اجےئ وت وہ ون ےنیہم کت ااظتنر رکے 

ضیح ہن آےئ وت نیت ےنیہم دعت رکے ارگ نیت ےنیہم وپرے وہےن ےس ےلہپ ضیح آےن ےگل وت رھپ دعت ضیح ےس رشوع رکے ارگ 

رھپ ون ےنیہم کت ضیح ہن آےئ رھپ نیت ےنیہم دعت رکے ارگ نیت ےنیہم ےک ادنر رھپ ضیح آ اجےئ رھپ ضیح ےس رشوع رکے رھپ ارگ ون 

و ں ےس وپری وہ اور بج ےنیہم کت ضیح ہن

 

ی ص
ج

 آےئ نیت ےنیہم دعت رکے ارگ رھپ اؿ نیت ونیہمں ںیم ضیح آ اجےئ وت اب دعت 

ضیح ہن آےئ وت نیت ےنیہم دعت رک ےک دورسا اکنح رک ےل اس نیت ربس یک دعت ںیم اخودن وک اایتخر ےہ رتعج رک ےل رگم بج نیت 

 الطؼ دے اکچ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دعت ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     1294    حسیث 

 َٓ ٤َِٟزِأََة إَٔذا أَِس٤َ٠َِت َوَزِوُجَضا ََأَفْ ث٥َُّ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ِت َٗ ـَ َ٘ إِٔ٪ اِن َٓ تَٔضا  ُّٙ بَٔضا ٣َا َزا٣َِت فٔی ًٔسَّ ُضَو أََح

 َّ ا َوإ٧ٔ ّٗ سَّ َذَٟٔک كَََل ٌَ ٥َِٟ ُي تَٔضا  أئ ًٔسَّ ـَ ٔ َس اِن٘ ٌِ ََ َجَضا  ٠َِيَضا َوإِٔ٪ َتزَوَّ ًَ ُط  َٟ َََٓل َسبٔي١َ  تَُضا  ٔ ًٔسَّ يِر َِ َشَدَضا ٨ِ٣ٔطُ اِْلِٔسََل٦ُ َٔ َٓ ٤َا 



 

 

 ٕٚ  كَََل

زندکی مکح ہی ےہ ہک ارگ وعرت املسمؿ وہ اجےئ اور اخودن اکرف وہ رھپ اخودن یھب املسمؿ وہ دعت ےک ادنر وت وہ  اہک امکل ےن امہرے

وعرت ایس یک رےہ یگ ارگ دعت زگر اجےئ رھپ وعرت ےس ھچک العہق ہن رےہ اگ اہتبل اکنح رک  اتک ےہ رھپ نیت الطؼ اک امکل وہاگ ویکہکن 

  ڑپی ہکلب اکنح خسف وہایگ  اھ ۔وعرت ےک املسمؿ وہےن ےس الطؼ ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکح ےک ایبؿ ںیم

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مکح ےک ایبؿ ںیم

     1295    حسیث 

ا٢َ فٔی َٗ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب  ٤َّٜا ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  ٩ًَِ  ُثوا َح ٌَ اَِ َٓ َٚ بَِي٨ٔض٤َٔا  ا َ٘ ُت٥ِ ٔط ِٔ الَی َوإِٔ٪ خٔ ٌَ ا٢َ اهَّللُ َت َٗ ٤ََٜئِن ا٠ََّٟذی٩ِٔ  َِٟح ا

 ٔ ٠ًَّٔى َخبٔيّرا إٔ٪َّ إ ِٙ اهَّللُ بَِي٨َُض٤َا إٔ٪َّ اهَّلَل ََاَ٪  ِّٓ ٤َّٜا ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا إِٔ٪ یُزٔیَسا إِٔػََلّحا یَُو ََ َِٟيض٤َٔا َوَح َة بَِي٨َُض٤َا َواَِلِجت٤َٔا َٗ َُِٟفِ  ا

ےس  رضحت یلع ےن رفامای وج اہلل لج الجہل ےن رفامای ارگ مت وک اخودن اور وجرو یک آسپ ںیم ڑلایئ اک وخػ وہ وت اکی احمک اخودن واولں ںیم

 ےب کش اہلل اجاتن ربخادر ےہ اؿ رقمر رکو اور اکی احمک وجرو واولں ںیم ےس ارگ وہ الھبیئ اچںیہ ےگ وت اہلل اس یک وتقیف دے اگ

 احںومں وک اایتخر ےہ ہک اخودن اور وجرو ںیم رفتقی رک دںی ای المپ رک دںی ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 مکح ےک ایبؿ ںیم

     1296    ثحسی 

ِوُُٟض٤َا بَيَِن اٟزَُّج١ٔ َو  َٗ ٤ََٜئِن َیُحوُز  َِٟح ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ ا ِٟ ُت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ ٔة َٗ َٗ َُِٟفِ ا٣َِزأَتٔطٔ فٔی ا

 َٔ  َواَِلِجت٤َٔا

 اور انذف ےہ ۔اہک امکل ےن ںیم ےن ہی ااھچ انس ہک احںومں اک وقؽ رفتقی اور المپ ںیم ربتعم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعرت ےس اکنح ہن ایک وہ ایکس الطؼ رپ مسق اھکےن اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت ےس اکنح ہن ایک وہ ایکس الطؼ رپ مسق اھکےن اک ایبؿ

     1297    یثحس 

 ِٟ ًَِبٔس اهَّللٔ َوا ٕ َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  وز ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َو ًَ أب َو َِٟدلَّ ٕس َواب٩َِ ٔطَضإب ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘

 ٔٚ َٕ اٟزَُّج١ُ بَٔلََل وُٟوَ٪ إَٔذا َح٠َ ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََا٧ُوا َي ََٜحَضا َوُس٠َِىَ َ َٟطُ إَٔذا ٧ َٜٔحَضا ث٥َُّ أَث٥َٔ إٔ٪َّ َذَٟٔک ََلز٦ْٔ  ِب١َ أَِ٪ ی٨َِ َٗ ٤َِٟزِأَةٔ   ا

رضحت رمع نب اطخب اور علااہلل نب وعسمد اور اسمل نب علااہلل اور اقمس نب دمحم اور انب اہشب اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک ںیہ ہک وج 

 ح ےس ےلہپ رھپ اکنح ےک دعب وہ مسق وٹےٹ وت الطؼ رپ اجےئ یگ ۔وکیئ صخش مسق اھک ےل یسک وعرت یک الطؼ رپ اکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت ےس اکنح ہن ایک وہ ایکس الطؼ رپ مسق اھکےن اک ایبؿ

     1298    حسیث 

 ٥ِ َٟ َُّط إَٔذا  ْٙ إ٧ٔ ٔ نَٔی كَاٟ َٓ ُٜٔحَضا  ِ ا٢َ ١َُُّ ا٣َِزأَةٕ أ٧َ َٗ و٢ُ ٓٔي٩ِ٤َ  ُ٘ وزٕ ََاَ٪ َي ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ََل ٩ًَِ  َٓ ِي٨َٔضا  ٌَ ٔ  َ بٔي٠َّة أَِو ا٣َِزأَّة َٗ ُيَش٥ِّ 

٠َِيطٔ  ًَ  َطِيَئ 

ح رکوں اس وعرت وک الطؼ ےہ اور یسک ہلیبق اخص اور وعرت علا اہلل نب وعسمد ےتہک ےھت وج صخش ےہک ںیم سج وعرت ےس اکن

 نیعم اک ذرک ںیہن ایک وت ہی الکؾ وغل وہ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایکس الطؼ رپ مسق اھکےن اک ایبؿوعرت ےس اکنح ہن ایک وہ 

     1299    حسیث 

ُت  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ 

 اہک امکل ےن ںیم ےن ہی ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رت ےس اکنح ہن ایک وہ ایکس الطؼ رپ مسق اھکےن اک ایبؿوع

     1300    حسیث 

ْٙ َو٣َاُُٟط َػَس  ٔ َٓنَٔی كَاٟ ُٜٔحَضا  ِ ٕ أ٧َ ُٚ َو١َُُّ ا٣َِزأَة ََل و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ أ٧َِٔت اٟلَّ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي َذا َٗ َٛ َذا َو َٛ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي ْة إِٔ٪  َٗ

ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ َح٨َٔث  ٥َِٟ ُيَش٥ِّ ا٣ِ  َٓ َّطُ إَٔذا  إ٧ٔ َٓ  ْٙ ٔ َٓنَٔی كَاٟ ُٜٔحَضا  ِ ٕ أ٧َ ِوُٟطُ ١َُُّ ا٣َِزأَة َٗ ا  ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ ٤َا  َٛ  ْٚ َلََل َٓ ِي٨َٔضا أَِو نَٔشاُُئُظ  ٌَ َزأَّة َٔ

ا ٣َا ِد ٣َا َطاَئ َوأ٣ََّ َِٟيَتزَوَّ ٠ََِٓيَص َی٠ِز٣َُُط َذَٟٔک َو بٔي٠َّة أَِو أَِرّؿا أَِو ٧َِحَو صََذا  ِٚ بُٔث٠ُثٔطٔ َٗ ٠َِيَتَؼسَّ َٓ  ُُٟط 

اہک امکل ےن وج صخش اینپ وعرت ےس ےہک ارگ ںیم الفں اکؾ ہن رکوں وت ھجت رپ الطؼ ےہ اور سج وعرت ےس اکنح رکوں اس رپ الطؼ 

 ہک سج وعرت ےہ اور اس اک امؽ اہلل یک راہ ںیم دصہق ےہ رھپ اس ےن وہ اکؾ ہن ایک وت اس یک وعرت رپ الطؼ ڑپ اجےئ یگ رگم ہی وج اہک

ےس اکنح رکوں اس رپ الطؼ ےہ ارگ یسک وعرت نیعم ای ہلیبق نیعم اک انؾ ہن ایل وت وغل وہ اجےئ یگ اور امؽ ںیم ےس التیئ دصہق دانی 

 وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہن رکےکس اوکس تلہم دےنی اک ایبؿوج صخش اینپ وعرت ےس امجع 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش اینپ وعرت ےس امجع ہن رکےکس اوکس تلہم دےنی اک ایبؿ

     1301    حسیث 

ٍِ أَِ٪ َی٤َشَّ  ٥ِ٠َ َيِشَتٔل َٓ َد ا٣َِزأَّة  و٢ُ ٩ِ٣َ َتزَوَّ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َضا َوإَٔلَّ ٩ًَِ َس إِٔ٪ ٣َشَّ َٓ ُط أََج١ْ َس٨َّة  َٟ ُب  َُّط ُيِْضَ إ٧ٔ َٓ َضا 

َٚ بَِي٨َُض٤َا  َُفِّ

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت وج صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے رھپ اس ےس امجع ہن رک ےکس اس وک اکی ربس یک تلہم دی اجےئ اور 

  یگ ۔اس رعہص ںیم ارگ امجع رکے اگ وت  رتہ ںیہن وت رفتقی رک دی اجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش اینپ وعرت ےس امجع ہن رکےکس اوکس تلہم دےنی اک ایبؿ

     1302    حسیث 



 

 

َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب ٣َ  ا٢َ ب١َِ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘ َٓ ٠َِلأ٪  ٔلَی اٟشُّ طُ إ ٌُ ٔ ٔ تَُزآ ٔ یَِبىٔي بَٔضا أ٦َِ ٩ِ٣ٔ َیِو٦ ُط اِْلََج١ُ أ٩ِ٣َٔ َیِو٦ َٟ ُب  ًَي ُيِْضَ

٠َِلا٪ٔ  ٔلَی اٟشُّ طُ إ ٌُ ٔ  ٩ِ٣ٔ َیِو٦ٔ تَُزآ

ےس دقمہم  اامؾ امکل ےن انب اہشب ےس وپاھچ ہک بک ےس اکی ربس یک تلہم دی اجےئ یگ سج روز ےس ولخت وہیئ ای سج روز

 شیپ وہا مکح ےک اسےنم اوہنں ےن اہک سج روز دقمہم شیپ وہا اس روز ےس دوعت دی اجےئ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿالط

     1303    حسیث 

 ٕٕ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َث٘ٔي َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َُّط  ًَِْشُ نِٔشَوةٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ  أَِس٥َ٠َ َو٨ًَِٔسُظ 

هٔیُّ أ٣َِٔشِک ٨ِ٣ُٔض٩َّ أَ  َ٘ ِٚ َسائَٔزص٩َُّ حٔيَن أَِس٥َ٠َ اٟثَّ ارٔ َٓ ا َو ٌّ ََ  ِر

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی یفقث صخش ےس رفامای وج املسمؿ وہا  اھ اور اس یک دس ایبیبں 

 ںیھت اچر وک رھک ےل اور ابیق وک وھچڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1304    حسیث 

ٖٕ َوًُبَِيَس  ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٤َُِٟشئَّب َوح٤َُِيَس ب٩َِ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ًَِبسٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ اهَّللٔ ب٩ِٔ  اهَّللٔ ب٩َِ 

ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُض٥ِ َي َ٪ ب٩َِ َيَشإر ٠َُُّ ٕ َوُس٠َِىَ وز ٌُ و٢ُ أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ُ٘ أب َي َِٟدلَّ

َّي تَ  َضا َحً َٛ َتئِن ث٥َُّ َتَز َ٘ ّة أَِو َتِل٠ٔي َ٘ َضا َزِوُجَضا َتِل٠ٔي َ٘ ُٜٔحَضا َزِوُجَضا ك٠ََّ َضا ث٥َُّ ی٨َِ َ٘ ٨ًََِضا أَِو یَُل٠ِّ َي٤ُوَت  َٓ َُيَِرُظ  َٜٔح َزِوّجا  ح١َّٔ َوَت٨ِ

ًَلَی ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ كَََلَٗٔضا ََّضا َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔسُظ  إ٧ٔ َٓ  ٢ُ  اِْلَوَّ

 ی د  اہلل نب علا
عب
اہلل نب ہبتع نب وعسمد اور امیلسؿ انب اہشب ےن اہک ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم اور دیمح نب علاارلنمح نب وعػ اور 



 

 

نب اسیر ےس انس بس ےتہک ےھت ہک مہ ےن اوبرہریہ وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس انس ےتہک ےھت ہک سج وعرت وک اس اک 

ہ اخودن اکی الطؼ ای دو الطؼ دے رھپ وھچڑ دے اہیں کت ہک اس یک دعت زگر اجےئ اور دورسے اخودن ےس اکنح رکے رھپ و

 دورسا اخودن رم اجےئ ای الطؼ دے دے رھپ اس ےس الہپ اخودن اکنح رکے وت اس وک ہیقب اکی الطؼ اک اایتخر رےہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ں اک ایبؿالطؼ یک فلتخم دحوثی

     1305    حسیث 

َٖ ٓٔيَضا ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا ا ًَلَی َذَٟٔک اٟشُّ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1306    حسیث 

 ٔ ان ًَ ََٓس ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ َٟٕس ٟ َد أ٦َُّ َو َّطُ َتزَوَّ ٕٔ أ٧َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ اِْلَِح٨َ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ی 

َٟطُ َزیِ  ِبَسأ٪  ًَ ِيَسأ٪ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس َو َٗ ْة َوإَٔذا  ًَ إَٔذا ٔسَياْن ٣َِوُؿو َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  حٔئُِتُط  َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ ٔس ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ ِس أَِج٠ََشُض٤َا  َٗ  

 ُٚ ََل ٠ُِت ؤَی اٟلَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ُِت بَٔک  ٌَ َٓ ُٕ بٔطٔ  َّٟٔذي یُِح٠َ َضا َوإَٔلَّ َوا ِ٘ ًَِبَس  ك٠َِّ ُت  ِٛ أَِزَر َٓ ِجُت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظٔ  َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٔ ِٟ أَ

َِٟيَص ذَ  ا٢َ  َٗ ِبُس اهَّللٔ َو ًَ َى  يَّ َِ َت َٓ ِنٔی  َّٟٔذي ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأ َٓأَِخبَرِتُُط بٔا ٙٔ ٣َََّٜة  ی ٠َِيَک اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز بَْٔطٔ ًَ  ٦ِ ٥ِ َتَِحُ َٟ ََّضا  ٕٚ َوإ٧ٔ َٟٔک بَٔلََل

ٔلَی أَصِ  ٍِ إ اِرٔج َٓ َ٠ًَ ََّٜة أ٣َٔيْر  ٔ َوصَُو یَِو٣َئٕٔذ ب٤َٔ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر َّي أََتِيُت  ٔسي َحً ِٔ ِرنٔی َن ٥ِ٠َ ُتِقٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذي ٠َٔک  أَِخبَرِتُُط بٔا َٓ ِيَضا 

ِبُس اهَّللٔ ًَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ لٔی  َٗ َّٟٔذي  ِنٔی َوبٔا ٔلَی أَص٠َِٔک  ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأ ٍِ إ َٓاِرٔج ٠َِيَک  ًَ  ٦ِ ٥ِ َتَِحُ َٟ  ٔ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  اَٗٔب  ٌَ ٤َِٟٔسی٨َٔة َیأ٣ُِزُُظ أَِ٪ ُي ٔ اٟزُّصِزٔيِّ َوصَُو أ٣َٔيرُ ا ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ٔلَی َجابٔز َتَب إ َٛ َِّی بَِيىٔي َوبَيَِن َو ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَِ٪ یَُدل ًَ  

 َٗ ًَلَیَّ أَصِلٔی  َّي أَِزَخ٠َِتَضا  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ا٣َِزأَتٔی َحً ُة ا٣َِزأَةُ  ٔٔيَّ زَِت َػ َحضَّ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣ُِت ا َ٘ َٓ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ث٥َُّ ا٢َ  ًَ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ٔ  َ

َحائَىٔي َٓ ٔسي َٟٔؤٟي٤ًَٔي  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َیِو٦َ ُُعِ ِوُت  ًَ  َز

 علاارلنمح نب زدی نب اطخب یک اؾ ودل ےس اکنح ایک اؿ وک علااہلل ےن البای وج علاارلنمح نب زدی نب اطخب ےک ےٹیب اثتب افنح ےن



 

 

ےھت اثتب ےن اہک ںیم اؿ ےک اپس ایگ داھکی وت وکڑے رےھک وہےئ ںیہ اور ولےہ یک دو ڑیبایں ریھک وہںیئ ںیہ اور دو الغؾ احرض ںیہ 

اؾ ودل وک الطؼ دے دے ںیہن وت ںیم ریتے اسھت ااسی رکوں اگ ںیم ےن اہک ااسی ےہ وت ںیم ےن اس وک علااہلل ےن ھجم ےس اہک وت اس 

زہار الطؼ دںی بج ںیم اؿ ےک اپس ےس زگرا وت ہکم ےک راےتس ںیم علااہلل نب رمع ھجم وک ےلم ںیم ےن اؿ ےس ذرک ایک وہ ےصغ وہےئ 

ں ہن وہیئ اہیں  اور اہک ہی الطؼ ںیہن ےہ اور وہ اؾ ودل ریتے اورپ
 
سکب

 

ن

رحاؾ ںیہن ےہ وت اےنپ  رھ ںیم اج اثتب ےن اہک ھجم وک اؿ ےس 

کت ہک ہک ںیم ہکم ںیم علااہلل نب زریب ےک اپس آای اور وہ اؿ دونں ںیم ہکم ےک احمک ےھت ںیم ےن اؿ ےس ہی ہصق ایبؿ ایک اور علااہلل 

اہک ےب کش وہ وعرت ھجت رپ رحاؾ ںیہن وہیئ وت اینپ یب یب ےک اپس اج اجرب نب اوسد نب رمع ےن وج اہک  اھ وہ یھب ذرک ایک علااہلل نب زریب ےن 

زرہی وج دمہنی ےک احمک ےھت اؿ وک طخ اھکل ہک علااہلل نب علاارلنمح وک زسا دو اور اؿ یک یب یب وک اؿ ےک وحاےل رک دو اثتب ےتہک ںیہ 

وعرت وک انب ونسار ےک ریمے اپس اجیھب علااہلل نب رمعم یک االطع ےس رھپ ںیم ںیم دمہنی آای وت علااہلل نب رمع یک یب یب ہیفص ےن ریمی 

 ےن وہمیل یک دوعت یک اور علااہلل نب رمع وک البای وہ دوعت ںیم آےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1307    حسیث 

أَ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔييُّ إَٔذا ك٠ََّ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َْقَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ تٔض٩َّٔ ٩ًَِ  ب١ُٔ ًٔسَّ ُ٘ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ َل٠ِّ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ 

ر ےن اہک ںیم ےن علااہلل نب رمع وک انس ویں ڑپےتھ ےھت اے یبن بج مت الطؼ دو اینپ وعروتں وک وت اؿ یک دعت ےک علا اہلل نب دانی

 اابقتسؽ ںیم الطؼ دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1308    حسیث 

ٕ ٣َزَّةّ  َٙ فٔی ١َُِّ كُِضز ىٔي بَٔذَٟٔک أَِ٪ یَُل٠ِّ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ 

 اہک امکل ےن بلطم اس اک ہی ےہ ہک رہ رہط ںیم اکی الطؼ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1309    حسیث 

ِب١َ أَِ٪  َٗ َضا  ٌَ َٙ ا٣َِزأََتُط ث٥َُّ اِرَتَح ا٢َ ََاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا ك٠ََّ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ تَُضا ََاَ٪ ذَ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٔضَي ًٔسَّ َ٘ ُط  َت٨ِ َٟ َٟٔک 

تَٔضا  اَئ ًٔسَّ ـَ ٔ ِت اِن٘ َٓ َّي إَٔذا َطاَر َضا َحً َ٘ َل٠َّ َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  ٤ََس َرُج١ْ إ ٌَ َٓ  ٕ َٕ ٣َزَّة ِٟ َضا أَ َ٘ ا٢َ ََل َوإِٔ٪ ك٠ََّ َٗ َضا ث٥َُّ  َ٘ َضا ث٥َُّ ك٠ََّ ٌَ َراَج

أ٧َِز٢ََ اهَّللُ َتبَ  َٓ ٔلَیَّ َوََل َتٔح٠ِّيَن أَبَّسا  یْح بٔإِٔحَشإ٪ َواهَّللٔ ََل آؤیٔک إ ٖٕ أَِو َتِْسٔ زُو ٌِ إ٣َِٔشاْک ب٤َٔ َٓ ُٚ ٣َزََّتأ٪  ََل الَی اٟلَّ ٌَ اَرَک َوَت

 ِٙ ٥ِ یَُل٠ِّ َٟ َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِو  َٚ َجٔسیّسا ٩ِ٣ٔ یَِو٣ٔئٕٔذ ٩ِ٣َ ََاَ٪ ك٠ََّ ََل َب١َ ا٨َّٟاُض اٟلَّ ِ٘ اِسَت َٓ 

الطؼ داتی بج دعت زگرےن یتگل وت رتعج رک انیل ااسی یہ ہشیمہ ایک رکات  رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ےلہپ ہی دوتسر  اھ ہک رمد اینپ وعرت وک

ارگہچ زہار رمہبت الطؼ دے اکی صخش ےن اینپ وعرت ےک اسھت ااسی یہ ایک اس وک الطؼ دی بج دعت زگرےن یگل وت رتعج رکیل 

ےس ےنلم دوں اگ بج اہلل اعتیل ےن ہی آتی ااتری  رھپ الطؼ ددیی اور اہک مسق دخا یک ہن ںیم ےھجت اےنپ اسھت المؤں اگ اور ہن یسک اور

الطؼ دو دو ابر ای رھپ رھک ول دوتسر ےک وماقف ای رتصخ رک دو دوتسر ےک وماقف اس دؿ ےس ولوگں ےن ےئن رسے ےس الطؼ رشوع 

و ں ےن ہن دی یھت بس ےن ۔

 

 ی
ح ہ
و ں ےن الطؼ دی یھت اور 

 

 ی
ح ہ
 یک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1310    حسیث 

َٟطُ بٔضَ  َضا َوََل َحاَجَة  ٌُ ُٙ ا٣َِزأََتطُ ث٥َُّ یَُزأج یلٔیِّ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ ََاَ٪ یَُل٠ِّ ِىَ یَُلو٢ُِّ بَٔذَٟٔک ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ َٛ َضا  َٛ ا َوََل یُزٔیُس إ٣َِٔشا

َتُسوا َو٩ِ٣َ  ٌِ اّرا َٟٔت الَی َوََل ت٤ُِٔشُٜوص٩َُّ َٔضَ ٌَ أ٧َِز٢ََ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٓ َصا  ارَّ ـَ َة ُٟٔي ٌٔسَّ ِٟ ٠َِيَضا ا َشُط ًَ ِٔ ِس َه٥َ٠َ َن َ٘ َٓ ١ِ َذَٟٔک  ٌَ ِٔ َي

ُوُض٥ِ اهَّللُ بَٔذَٟٔک  ٌٔ  َي

زدی د یلی ےس رواتی ےہ ہک اےلگ زامہن ںیم ولگ اینپ وعروتں وک الطؼ دےتی ےھت رھپ رتعج رک ےتیل ےھت اور اؿ ےک رےنھک یک وثر نب 

ھ اجےئ اور اؿ وک رضر ےچنہپ بت اہلل اعتٰیل ےن ہی آتی ااتری وعروتں وک رضر اچنہپےن ےک ےیل 

 

ت ب
تین ہن وہیت یھت اتہک اؿ یک دعت 

 اگ اس ےن اےنپ سفن رپ ملظ ایک اہلل اعتٰیل ولوگں وک ہی تحیصن رکات ےہ ۔تم روک روھک وج ااسی رکے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1311    حسیث 

 ٌٔ اُ٪ َجاَز ٩ًَِ َس ِْکَ َٙ اٟشَّ اََل إَٔذا ك٠ََّ َ٘ َٓ أ٪  ِْکَ ٚٔ اٟشَّ ٩ًَِ كَََل َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل  ٔب َوُس٠َِىَ ٤َُِٟشيَّ َت١َ يَس ب٩َِ ا َٗ ُُٗط َوإِٔ٪  كَََل

 ُٗت١َٔ بٔطٔ 

ےہ دوونں ےن اہک ہک دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا ہک وج صخش ےشن ںیم تسم وہ اور الطؼ دے اس اک ایک مکح 

 الطؼ ڑپ اجےئ یگ اور وہ ےشن ںیم امر ڈاےل یسک وک وت امرا اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1312    حسیث 

ًَلَی َذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1313    حسیث 

َٚ بَِي٨َُض٤َا ًَلَی ا٣َِزأَتٔطٔ َُفِّ  ُٙ ٔٔ ٥ِ َیحِٔس اٟزَُّج١ُ ٣َا ی٨ُِ َٟ و٢ُ إَٔذا  ُ٘ ٤َُِٟشئَّب ََاَ٪ َي ٌٔيَس ب٩َِ ا  ٩ًَِ َس

 دیعس نب بیسم ےتہک ےھت بج اخودن وجرو وک انؿ ہقفن ہن دے ےکس وت رفتقی رک دی اجےئ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الطؼ یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1314    حسیث 

٥ٔ٠ِ بَٔب٠َٔس٧َا ٌٔ ِٟ ُت أَص١َِ ا ِٛ ًَلَی َذَٟٔک أَِزَر ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

  اپایاہک امکل ےن ںیم ےن اےنپ رہش ےک اعوملں وک ایس رپ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1315    حسیث 

 ًَ َ ٤َِٟزِأ ٩ًَِ ا ًَبَّإض َوأَبُو صَُزیَِزَة  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ ُسئ١َٔ  َٗ َّطُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا َزِوُجَضا  َّی  َِٟحا١ٔ٣ٔ یَُتَوف ةٔ ا

ِس  َ٘ َٓ ََٟسِت  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة إَٔذا َو َٗ ًَبَّإض آَّٔخَ اِْلََج٠َئِن َو ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد  اب٩ُِ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََٓسَخ١َ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َح٠َِّت 

ُة اِْلَِس٤٠َٔ  ٌَ ََٟسِت ُسبَِي َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َو ا َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  َضا  َٟ َ َشأ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٕ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٕٔ َطِضز اةٔ َزِؤجَضا ب٨ِٔٔؼ َٓ َس َو ٌِ ََ ُة   يَّ

ُس َو  ٌِ ََ ِّی  ٥ِ َتٔحل َٟ ِيُذ  ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ابِّ  ٔلَی اٟظَّ ِت إ َحلَّ َٓ ِض١ْ  َٛ َدَلَبَضا َرُجََلٔ٪ أََحُسص٤َُا َطابٌّ َواِْلََّخُ  ََاَ٪ أَص٠َُِضا ََُيّبا َوَرَجا إَٔذا َٓ

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ََٓحائَِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٜٔهٔی ٩ِ٣َ ٔطئِٔت َجاَئ أَص٠َُِضا أَِ٪ یُِؤثٔزُوُظ بَٔضا  ِ ا٧ َٓ ِس َح٠ِ٠َٔت  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ  َس٠َّ

اوب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس اور اوبرہریہ ےس وساؽ وہا ہک احہلم وعرت اک اخودن ارگ رم اجےئ وت وہ سک 

رکے اور اوبرہریہ ےن اہک ہک وعض  اسحب ےس دعت رکے انب ابعس ےن اہک ہک دوونں دعوتں ںیم ےس وج دعت دور وہ اس وک اایتخر

ی ہ اےنپ اخودن ےک رمےن ےک دعب 
م
سل
 ی عہ ا
 ر رکے رھپ اوبک ہم ےک اپس ںیئگ اور اؿ ےس اج رک وپاھچ اوہنں ےن اہک ہک سب

 
 

ک ل کت ان

ڑیھ ےن اہک ریتی دنپرہ دؿ ںیم ینج رھپ دو وصخشں ےن اس وک ایپؾ اجیھب اکی ونوجاؿ  اھ دورس ادڑیھ وہ ونوجاؿ یک رطػ املئ وہیئ اد

دعت یہ ایھب ںیہن زگری اس ایخؽ ےس ہک اس ےک زعسی واہں ہن ےھت بج وہ آںیئ ےگ وت اشدی اس وعرت وک ریمی رطػ املئ رک 

 ی عہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آیئ اور ہی احؽ ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریتی دعت رگز آ ی وت
 دںی رھپ سب

 اچےہ اکنح رک ےل ۔ سج ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1316    حسیث 

َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ِت َح٠َ٤ِضَ  ٩ًَِ  ٌَ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز إَٔذا َوَؿ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا َزِوُجَضا َوؤَی َحا١ْ٣ٔ  َّی  ٤َِٟزِأَةٔ یَُتَوف ٩ًَِ ا ِس ُسئ١َٔ  َ٘ َٓ ا 



 

 

ِت َوَزِوُجضَ  ٌَ َِٟو َوَؿ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ أَِخبََرُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ََاَ٪ ٨ًَِٔسُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ ُس َح٠َِّت  ٌِ ََ  ٩ِ َٓ ٥َِٟ یُِس  ٔ یزٔظ ًَلَی َْسٔ ا 

 ََٟح٠َِّت 

علا اہلل نب رمع ےس وساؽ وہا ہک ارگ احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ وت اس یک دعت ایک ےہ علااہلل نب رعؾ ےن اہک بج وہ ہچب ےنج اس 

ودن اک انجزہ  تخ رپ راھک وہا وہ اور یک دعت وپری وہآ ی اےنت ںیم اکی صخش ااصنری ےن اہک ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای ارگ اخ

 اس یک وعرت ہچب ےنج وت اس یک دعت زگر اجےئ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿبج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک

     1317    حسیث 

ٔ َزِؤجَضا ب٠َٔيَ  اة َٓ َس َو ٌِ ََ َٔٔشِت  َة نُ َة اِْلَِس٤٠َٔيَّ ٌَ َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ ُسبَِي ٣ََة أ٧َ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ َّی ٩ًَِ ا ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢ٕ 

ٜٔهٔی ٩ِ٣َ ٔطئِٔت  ِ ا٧ َٓ ِس َح٠ِ٠َٔت  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

ی ہ ےن اےنپ اخودن ےک رمےن ےک دعب دنچ روز ںیم ہچب انج وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 
م
سل
 ی عہ ا
وعسمر نب رخمہم ےس رواتی ےہ ہک سب

 ےن رفامای اب ریتی دعت زگر آ ی سج ےس اچےہ اکنح رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1318    حسیث 

ٖٕ اِخَت٠َ  ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَبَّإض َوأَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ  ٤َِٟ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ا فٔی ا َٔ ٔ اة َٓ َس َو ٌِ ََ ُص  َٔ زِأَةٔ ت٨ُِ

ًَبَّا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َِزَوأد َو َِ ٔ ِس َح٠َِّت ٟ َ٘ َٓ ِت ٣َا فٔی بَِل٨َٔضا  ٌَ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة إَٔذا َوَؿ َ٘ َٓ َحاَئ أَبُو َزِؤجَضا ب٠ََٔيا٢ٕ  َٓ ٕض آَّٔخَ اِْلََج٠َئِن 

ىٔي أَبَا َس٤َ٠َةَ  ٌِ ٍَ اب٩ِٔ أَخٔی َي ا٢َ أ٧ََا ٣َ َ٘ َٓ َّی اهَّللُ  صَُزیَِزَة  ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض إ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  یِّبا ٣َِولَی  ُثوا َُکَ ٌَ َب َٓ

 ََ ُة  ُة اِْلَِس٤٠َٔيَّ ٌَ ََٟسِت ُسبَِي َِٟت َو ا َٗ ََّضا  أَِخبََرص٥ُِ أ٧َ َٓ َحائَُض٥ِ  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َٓاةٔ َزِو ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشأََُٟضا  َس َو ِت ٌِ ََٓذََکَ ٔجَضا ب٠ََٔيا٢ٕ 

ٜٔهٔی ٩ِ٣َ ٔطئِٔت  ِ ا٧ َٓ ِس َح٠ِ٠َٔت  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس اور اوب ک ہم نب علاارلنمح ےن اس وعرت یک دعت ںیم االتخػ ایک وج دنپرہ دؿ 



 

 

اےنپ اخودن ےک رمےن ےک دعب ہچب ےنج اوب ک ہم ےن اہک بج وہ ہچب ےنج وت اس یک دعت زگر آ ی اور علااہلل نب ابعس ےن اہک ےک دعب 

ںیہن دوونں دعوتں ںیم وج دور وہ واہں کت ااظتنر رکے اےنت ںیم اوبرہریہ آےئ اوہنں ےن اہک ہک ںیم اےنپ اھبیئ اوبک ہم ےک اسھت 

ےلئسم وک وپےنھچ ےک واےطس رضحت اؾ ک ہم ریض اہلل ہنع ےک اپس رکبی وک اجیھب وج علااہلل نب ابعس  وہں رھپ اؿ بس ولوگں ےن اس

ی ہ اےنپ اخودن ےک رمےن ےک دعب دنچ روز ےک دعب ینج بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےس 
م
سل
 ی عہ ا
 ےھت اوہنں ےن اہک ہک سب

ٰ
ےک ومٰل

 ےہ اکنح رکے۔ایبؿ ایک آپ ےن رفامای وت الحؽ وہآ ی سج ےس اچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج احہلم وعرت اک اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1319    حسیث 

 ٥ِ َٟ َّٟٔذي  ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا اِْل٣َِزُ ا ٥ٔ٠ِ ٨ًَِٔس٧َاَٗ ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١ُِ ا ًَ  َیز٢َِ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ اور امہرے رہش ےک اعمل ایس ذمبہ رپ رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رےنہ اک ایبؿسج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1320    حسیث 

ُِٟدِس  ٌٔيٕس ا َة ب٨َِٔت ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪ َوؤَی أُِخُت أَِٔی َس ٌَ ِي َُِٟفَ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أَ٪َّ ا ٌِ َٛ ٔلَی َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت  ََّضا َجائَِت إ رٔيِّ أَِخبََرِتَضا أ٧َ

إٔ٪َّ َزِوَجضَ  َٓ ٔلَی أَص٠َِٔضا فٔی بَىٔي ُخِسَرَة  ٍَ إ ٥َ َتِشأَُُٟط أَِ٪ َتزِٔج ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َّي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل وا َحً ُ٘ ََ َٟطُ أَ ًِبُٕس  َد فٔی ك٠ََٔب أَ ا ََّخَ

َٟحٔ  ُسو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٖٔ ا ٔلَی أَصِلٔی فٔی بَىٔيإَٔذا ََا٧ُوا بَْٔطَ ٍَ إ ٥َ أَِ٪ أَِرٔج ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ َشأ َٓ َِٟت  ا َٗ َت٠ُوُظ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  ُخِسَرَة  َ٘

 ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٕة  َ٘ َٔ ٩َٕٜ ی٠٤َُِٜٔطُ َوََل َن ىٔي فٔی ٣َِش ِٛ ٥ِ یَتِرُ َٟ إٔ٪َّ َزِوظٔی  ُِٓت َٓ اِنَْصَ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ َن ٠َِيطٔ َوَس٠َّ

 َٟ ٨َُٓوزٔیُت  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو أ٣َََز ِٔی  َّی اهَّللُ  ٔ ٧َاَزانٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُِٟحِحَزة ٨ُِت فٔی ا ُٛ َّي إَٔذا  ٠ًََِيطٔ َحً زَِّزُت  ٠ُِٗٔت ََفَ  َٕ ِي َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ 

َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ُت  ًَّٟٔي َذََکِ َة ا ِٟ٘ٔؼَّ َة ا ٌَ ََ ًَِتَسِزُت ٓٔيطٔ أَِر ا َٓ َِٟت  ا َٗ َٜٔتاُب أََج٠َُط  َّ اِل َّي َیِب٠ُ ا٢َ ا٣ُِٜثٔي فٔی بَِيتٔٔک َحً َ٘ َٓ َطأِٔ٪ َزِوظٔی 



 

 

ا َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َٟىٔي  َ َشأ َٓ ٔلَیَّ  اَ٪ أَِرَس١َ إ َّٔ ًَ ا ََاَ٪ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ا  ًَِْشّ ٕ َو ُط َو أَِطُضز ٌَ َضي بٔطٔ تََّب َٗ 

زتنی تنب بعک نب رجعہ ےس رواتی ےہ ہک رفہعی تنب امکل نب انسؿ وج اوب دیعس دخری یک نہب ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

اپس آںیئ اور وپاھچ ہک ےھجم اےنپ ولوگں ںیم اجےن یک ااجزت ےہ ویکہکن ریمے اخودن ےک دنچ الغؾ اھبگ  ےئ ےھت وہ اؿ وک ڈوھڈن 

 بج دقوؾ )اکی اقمؾ ےہ دمہنی ےس است لیم رپ( ںیم یچنہپ واہں الغومں وک اپای اور الغومں ےن ریمے اخودن وک امر ڈاال ےن وک ےلک

 444اور ریما اخودن ریمے ےیل ہن وکیئ اکمؿ ذات اک وھچڑ ایگ ےہ ہن ھچک رخچ دے ایگ ےہ ارگ آپ ےئہک وت ںیم اےنپ ےبنک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1321    حسیث 

 ِٟ أب ََاَ٪ َیزُزُّ ا َِٟدلَّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔئس ب٩ِٔ ا َِٟحخَّ ٩ًَِ َس ُض٩َّ ا ٌُ ِٟبَِيَسأئ ی٨َ٤َِ ٨ًَُِض٩َّ أَِزَواُجُض٩َّ ٩ِ٣ٔ ا َّی   ٤َُتَوف

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اؿ وعروتں وک دیباء ےس ریھپ دےتی ےھت جح وک ہن اجےن دےتی ےھت وج اخودن 

 ےک رمےن ےک دعب ےس دعت ںیم وہیت ںیھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1322    حسیث 

ٔلَی َِّی َوإٔ٪َّ ا٣َِزأََتطُ َجائَِت إ ائَٔب ب٩َِ َخبَّإب تُُوف َُٟض٥ِ  ٩ًَِ اٟشَّ ثّا  َٟطُ ََحِ ِت  اَة َزِؤجَضا َوَذََکَ َٓ َٟطُ َو ِت  ََٓذََکَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

٤َِٟسٔی٨َةٔ َسََحّ  ُد ٩ِ٣ٔ ا َٓکَا٧َِت َتِْخُ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨ََضاَصا  َٓ َضا أَِ٪ َتبٔيَت ٓٔيطٔ  َٟ َِٟتطُ ص١َِ َيِؼ٠ُُح  َ ٨َاَة َوَسأ َ٘ ثٔض٥ِٔ َٔ ُتِؼبُٔح فٔی ََحِ َٓ ا 

َتَو١ُّ  َٓتَبٔيُت فٔی بَِيتَٔضا َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة إَٔذا أ٣ََِشِت   ٓٔيطٔ یَِو٣ََضا ث٥َُّ َتِسُخ١ُ ا

 ےہ اسبئ نب ابخب اک ااقتنؽ وہ ایگ وت اؿ یک یب یب علااہلل نب رمع ےک اپس آںیئ اور اےنپ اخودن اک رمان ایبؿ ایک اور اہک ہک ریمی ھچک یتیھک

واہں راہ رکوں اوہنں ےن اس ےس عنم ایک وت وہ دمہنی ےس حبص وک اجںیت دؿ رھب اےنپ تیھک اچےہ ارگ آپ ااجزت دےیجی وت ںیم بش وک 

 ںیم رںیتہ اور اسرا دؿ واہں اکںیتٹ اشؾ وک رھپ دمہنی ںیم آ اجںیت اور رات رھپ اےنپ  رھ ںیم رسب رکںیت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1323    حسیث 

ََّضا  ٨ًََِضا َزِوُجَضا إ٧ٔ َّی  َِٟبَسؤیَّةٔ یَُتَوف ٤َِٟزِأَةٔ ا و٢ُ فٔی ا ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي َوَة أ٧َ  َت٨َِتؤي َحِيُث ا٧َِتَوي أَص٠َُِضا٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

اشہؾ نب رعوہ ےس رواتی ےہ اؿ ےک ابپ رعوہ ےتہک ےھت ہک وج ولگ ک لگ ںیم راہ رکےت ںیہ ارگ اؿ ںیم ےس یسک اک اخودن رماجےئ وت 

 (وہ اےنپ ولوگں ےک اسھت رےہ اہجں وہ ارتںی واہں وہ یھب ارتے ۔ )ذعر یک وہج ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اس وک دعت کت ایس  رھ ںیم رےنہ اک ایبؿ

     1324    حسیث 

 ُ٤ِٟ و٢ُ ََل َتبٔيُت ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٤َِٟبُِتوَتُة إَٔلَّ فٔی بَِيتَٔضا٩ًَِ  ٨ًََِضا َزِوُجَضا َوََل ا َّی   َتَوف

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت ہک سج وعرت اک اخودن رم اجےئ ای الطؼ دے دے وہ رات وک اےنپ  رھ ںیم راہ رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اؾ ودل اک امکل رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج اؾ ودل اک امکل رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1325    حسیث 

َٚ بَيَِن رَٔجا٢ٕ َوبَيَِن نَٔش  ٠٤َِٟٔٔک ََفَّ ًَِبسٔ ا و٢ُ إٔ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ  ُ٘ ٕس َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٔ رَٔجا٢ٕ َص٠َُٜوا ا َضأت أَِوََلز ٩َّ أ٣َُّ ُٛ ائٔض٥ِٔ َو

 َٓ ا  ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ َتٔسِزَ٪ أَِر ٌِ َّي َي َٚ بَِي٨َُض٥ِ َحً ََفَّ َٓ َتئِن  ـَ ٕة أَِو َحِي ـَ َس َحِي ٌِ ََ ُجوص٩َُّ  َتزَوَّ ٕس ُسِبَحاَ٪ َٓ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘

 ٔ و٢ُ اهَّللُ فٔی َٛٔتاب ُ٘ ِوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َویََذُروَ٪ أَِزَواّجا ٣َا ص٩َُّ ٩ِ٣ٔ اِْلَِزَوادٔ اهَّللٔ َي َّٓ َّٟٔذی٩َ یَُتَو  طٔ َوا

اقمس نب دمحم ےتہک ےھت ہک سیدی نب علااکلمل ےن رمدوں اور اؿ وعروتں ےک درایمؿ وج اؾ ودل ںیھت رفتقی رک دی اور اؿ ےک ومیل 

رک ےیل ےھت اور مکح دای اچر ےنیہم دس دؿ دعت رکےن اک بت اقمس نب دمحم رم  ےئ ےھت اوہنں ےن اکی ضیح ای دو ضیح ےک دعب اکنح 

ں ےن اہک احبسؿ اہلل اہلل رفامات ےہ وج ولگ مت ںیم ےس رم اجںیئ اور ایبیبں وھچڑ اجںیئ وہ اچر ےنیہم دس دؿ دعت رکںی اور اؾ ددل ویبیب



 

 

 ںیم دالخ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج اؾ ودل اک امکل رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1326    حسیث 

٨ًََِضا َسيُِّسَصا َحيِ  َِّی  َٟسٔ إَٔذا تُُوف َو ِٟ ةُ أ٦ُِّ ا ا٢َ ًٔسَّ َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ْة ٩ًَِ   ـَ

 علا اہلل نب رمع ےن اہک اؾ ودل اک ومیل بج رم اجےئ وت اکی ضیح کت دعت رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی اک بج ومیل ای اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

 ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ :   ابب

 ولڈنی اک بج ومیل ای اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایبؿ

     1327    حسیث 

٨ًََِضا َزِوُجَضا  ةُ اِْل٣ََٔة إَٔذا َص٠ََک  وََلٔ٪ ًٔسَّ ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََا٧َا َي ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ٌٔيَس ب٩َِ ا ََٟيا٢ٕ ٩ًَِ َس  َطِضَزأ٪ َوَخ٤ُِص 

 ر ےتہک ےھت ہک ولڈنی اک اخودن بج رم اجےئ وت اس یک دعت دو ےنیہم اپچن دؿ ےہ ۔دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿولڈنی اک بج ومیل ای اخودن رم اجےئ اس یک دعت اک ایب

     1328    حسیث 

 ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ٣ِٔث١َ َذَٟٔک 

 انب اہشب ےن یھب ااسی یہ اہک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  دعت اک ایبؿولڈنی اک بج ومیل ای اخودن رم اجےئ اس یک



 

 

     1329    حسیث 

ُة ث٥َُّ ی٤َُوُت  ٌَ ٠َِيَضا ٓٔيطٔ اٟزَِّج ًَ ُط  َٟ َضا ٓٔيطٔ  ٥َِٟ یَبُتَّ ا  ّٗ ُٙ اِْل٣َََة كَََل ِبٔس یَُل٠ِّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ََّضا َٗ تَٔضا ٩ِ٣ٔ كَََلٗٔطٔ إ٧ٔ َوؤَی فٔی ًٔسَّ

٨َِضا َزِو  ًَ َّی  ٤َُِٟتَوف َة اِْل٣ََٔة ا َتسُّ ًٔسَّ ٌِ َس َت ٌِ ََ ُط  َٗ ا ٥َِٟ َتِدتَرِ َٔفَ ْة ث٥َُّ  ٌَ ٠َِيَضا َرِج ًَ ُط  َٟ ِت َو َ٘ َت ًَ ََّضا إِٔ٪  ََٟيا٢ٕ َوإ٧ٔ ُجَضا َطِضَزی٩ِٔ َوَخ٤َِص 

٨ًََِضا َزِوُجَضا أَ  َّی  ٤َُِٟتَوف ةٔ ا َُِٟحَّ َة ا ِت ًٔسَّ ًَِتسَّ تَٔضا ٩ِ٣ٔ كَََلٗٔطٔ ا َّي ی٤َُوَت َوؤَی فٔی ًٔسَّ ٙٔ َحً ِت ٌٔ ِٟ ةَ ا ٌَ ََ ََّضا  ِر ا َوَذَٟٔک أ٧َ ًَِْشّ ٕ َو أَِطُضز

 َ ا٢َ ٣َأٟک َوصََذا اِْل َٗ ةٔ  َُِٟحَّ ةُ ا تَُضا ًٔسَّ ٌٔسَّ َٓ ِت  َ٘ ًََت َس ٣َا  ٌِ ََ اةٔ  َٓ َِٟو ةُ ا ٠َِيَضا ًٔسَّ ًَ ِت  ٌَ َٗ ٤ََّا َو  ٣ِزُ ٨ًَِٔس٧َاإ٧ٔ

 وت اب دو ےنیہم اپچن دؿ کت دعت رکے۔ اہک امکل ےن وج الغؾ ولڈنی وک الطؼ ریعج دے رھپ رماجےئ اور اس یک وعرت دعت ںیم وہ

ارگ وہ ولڈنی آزاد وہاجےئ اور اےنپ اخودن ےس دجا ہن وہان اچےہ اہیں کت ہک اخودن اس اک دعت ںیم رماجےئ وت اب وہ ولڈنی لثم 

رت ےک آزاد وعرت ےک اچر ےنیہم دس دؿ کت دعت رکے ویکہکن دعت وافت ےک دعب آزادی ےک اس رپ الزؾ وہیئ وت لثم آزاد وع

 رکان اچےیہ امہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1330    حسیث 

ا َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ا٢َ أَبُو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟتُط  َ َشأ َٓ َِٟيطٔ  ٔ َح٠َِشُت إ َٓ ُِٟدِسرٔيَّ  ٌٔيٕس ا أَیُِت أَبَا َس ٤َِِٟشحَٔس ََفَ ٢َ َزَخ٠ُِت ا

أََػ  َٓ  ٔٙ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ٔ بَىٔي ا َُزَِوة ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ُِٟدِسرٔيُّ ََّخَ ٌٔيٕس ا َزٔب ب٨َِا َس َس ٌَ ِٟ بِّيا ٩ِ٣ٔ َسِئي ا

 ٌِ ٨َ٠ِا َن ُ٘ َٓ ز٢َٔ  ٌِ أََرِز٧َا أَِ٪ َن َٓ َٔٔساَئ  ِٟ زِبَُة َوأَِحبَب٨َِا ا ٌُ ِٟ ٠َِي٨َا ا ًَ ِت  اِطَتَضِي٨َا ا٨َِّٟشاَئ َواِطَتسَّ َّی اهَّللُ َٓ ز٢ُٔ َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٓ ُط  َٟ َ ِب١َ أَِ٪ َنِشأ َٗ ٥َ بَيَِن أَِهُضز٧َٔا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٔلَی یَِو٦ٔ ًَ ٠ُوا ٣َا ٩ِ٣ٔ َنَش٤َٕة ََائ٨َٕٔة إ ٌَ ِٔ ٠َِي٥ُِٜ أَِ٪ ََل َت ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨َِٟاُظ  َ َشأ

َِٟ٘ٔيا٣َةٔ إَٔلَّ َوؤَی ََائ٨َْٔة   ا

اہک مہ  انب ریحمسی ےس روای ےھت ہک ںیم دجسم ںیم ایگ واہں اوب دیعس دخری وک ےھٹیب داھکی ںیم ےن وپاھچ زعؽ درتس وہے اوہنں ےن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت زغوہ نب قلطصم ںیم  ےئ واہں وعرںیت اکرفوں یک دیق وہیئ مہ ولوگں وک وہشت وہیئ اور 

رجمدی دوشار زگری اور ہی یھب ہک مہ اچےتہ ےھت ہک اؿ وعروتں وک چیب رک روہیپ احلص رکںی اس ےل مہ ےن اچاہ ہک زعؽ رکںی رھپ مہ 



 

 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس وموجد ںیہ ریغب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپےھچ ویکرکن زعؽ رکںی ا ےئل آپ یلص اہلل ہیلع ےن وساچ ہک روس

 وملس ےس وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای زعؽ رےنک ںیم ھچک ابقتح ںیہن ویکہکن سج اجؿ وک دیپا رکان اہلل وک وظنمر ےہ وہ وخار

 تم کت ۔وخماہ دیپا وہیگ ایق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1331    حسیث 

َٟٕس ْٔلَِٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َو ز٢ُٔ ٩ًَِ أَِٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيِّ  ٌِ َّطُ ََاَ٪ َي  يِّ أ٧َ

 اوب اویب ااصنری زعؽ رکےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1332    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ ز٢َِ ٩ًَِ  ٌَ ِٟ ُظ ا ز٢ُٔ َوََاَ٪ یَِْکَ ٌِ َّطُ ََاَ٪ ََل َي  أ٧َ

 علا اہلل نب رمع زعؽ ںیہن رکےت ےھت اور رکموہ اجےتن ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1333    حسیث 

ِضٕس َرُج١ْ  َٗ َحائَُط اب٩ُِ  َٓ َُّط ََاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َُزٔیََّة أ٧َ َِٟححَّأد ب٩ِٔ  ا٢َ یَا أَبَا ٩ًَِ ا َ٘ َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

 ٔ تٔی أ٩ُُّٔٛ ب َِٟيَص نَٔشائٔی اَٟلَّ ٌٔيٕس إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔي َجَوارَٔي لٔی  ًِز٢ُٔ َس َ أ َٓ حٔبُىٔي أَِ٪ َتِح١َٔ٤ ٣ٔىِّي أَ ٌِ ُض٩َّ ُي َِٟيَص ٠َُُّ ٔلَیَّ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َو ًَِحَب إ َ أ

 َّ٠ ٌَ ٤ََّا ٧َِح٠ُٔص ٨ًَِٔسَک ٨ََٟٔت ََٟک إ٧ٔ َٔفُ اهَّللُ  ِِ ٠ُِت َي ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتٔطٔ یَا َححَّاُد  ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت أَ َ٘ ٠ُِت َٓ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتٔطٔ  ا٢َ أَ َٗ صَُو  ٥َ ٨ِ٣َٔک 

 َٚ ا٢َ َزیِْس َػَس َ٘ َٓ ٍُ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َزیِٕس  ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ ا٢َ َو َٗ ًَِلِظَتطُ  ِيَتُط َوإِٔ٪ ٔطئَِت أَ َ٘ ثَُک إِٔ٪ ٔطئَِت َس  ََحِ

اجحج نب رمعو نب زغہی نب اثتب اپس ےھٹیب ےھت اےنت ںیم انب دہف اکی صخش  نم اک رےنہ واال آای اور ااہک اے اسب دیعس ریمے اپس 



 

 

ڈنایں ںیہ وج ریمی ویبیبں ےس  رتہ ںیہ رکم ںیم ہن ںیہن اچاتہ ہک وہ بس احہلم وہ اجںیئ ایک ںیم اس ےس زعؽ رکوں زدی ےن اجحج دنچ ول

ے وک آےت ںیہ زدی ےن اہک اتبؤ بج ںیم ےن اہک وہ ایتیھکں

 

ھی
 

سکب

ںیہ  ےس اہک ہلئسم اتبؤ اجحج ےن اہک اہلل ںیہمت ےشخب مہ وت اہمترے اپس ملع 

 ا یج اچےہ اؿ ںیم اپین اچنہپ ای یج اچےہ وساھک رھک ںیم اایس یہ انس رکات  اھ زدی ےس زدی ےن اہک چس وبال ۔ریتی ریت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1334    حسیث 

ََّضا اِس  َٜأ٧َ َٓ ا٢َ أَِخبٔرٔیض٥ِٔ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ًَا َجارَٔیّة  َس َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ا٢َ ُسئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ َُّط  ْٕ أ٧َ ا أ٧ََا ٩ًَِ َذٓٔي َٔک أ٣ََّ ا٢َ صَُو ذَٟ َ٘ َٓ َتِحَيِت 

ز٢ُٔ  ٌِ َُّط َي ىٔي أ٧َ ٌِ ٠ُُط َي ٌَ ِٓ َ أ َٓ 

ی ف ےس رواتی ےہ ہک انب ابعس ےس وساؽ وہا
ف
زعؽ رکان درتس ےہ ای ںیہن اوہنں ےن اینپ ولڈنی وک الب رک اہک وت اؿ وک اتب دے اس  ذ

 ےن رشؾ ایک علااہلل نب ابعس ےن اہک دھکی ول ااسی یہ مکح ےہ ںیم وت زعؽ ایک رکات وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زعؽ ےک ایبؿ ںیم

     1335    حسیث 

 ِ ي َِ ٔ  َ ٩ًَِ أ٣ََتٔطٔ ز٢َٔ  ٌِ َة إَٔلَّ بٔإٔذ٧َِٔضا َوََل بَأَِض أَِ٪ َي َُِٟحَّ ٤َِٟزِأََة ا ز٢ُٔ اٟزَُّج١ُ ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک ََل َي ِو٦ٕ َٗ َٗ ٔ إٔذ٧َِٔضا َو٩ِ٣َ ََا٧َِت َتِحَتطُ أ٣ََُة  ر

 ٌِ ََل َي  ز٢ُٔ إَٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔض٥ِٔ َٓ

اہک امکل ےن آزاد وعرت ےس زعؽ رکان ریغب اس یک ااجزت ےک درتس ںیہن اور اینپ ولڈنی ےس ریغب اس یک ااجزت ےک درتس ےہ 

 اور رپایئ ولڈنی ےس اس ےک امکل یک ااجزت انیل رضوری ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسگ اک ایبؿ

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ



 

 

     1336    حسیث 

 َٟ ا َٗ ََلثَٔة  ََّضا أَِخبَرَِتُط بَٔضٔذظٔ اِْلََحازٔیٔث اٟثَّ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَِٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ  ٍٕ ٔ ًَ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ ٧َآ لَی أ٦ُِّ َحبٔيَبَة ِت َزی٨َُِب َزَخ٠ُِت 

ًَِت أ٦ُُّ َحبٔي َس َٓ ٕب  َياَ٪ ب٩ُِ ََحِ ِٔ َِّی أَبُوَصا أَبُو ُس ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف ًَ َّی اهَّللُ  ْٚ أَِو َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ْة َخ٠ُو َبَة بٔٔليٕب ٓٔيطٔ ُػَِفَ

ارَٔؿِيَضا ث٥َُّ  ٌَ ََٓسَص٨َِت بٔطٔ َجارٔیَّة ث٥َُّ ٣ََشَحِت َٔ ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ  َُيِرُُظ  ٌِ ِّی َس٤ٔ ئب ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة َُيَِر أَن َِٟت َواهَّللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ

ًَلَی  ٔ اِْلَّٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  َِٟيِو٦ ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َوا و٢ُ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َ َػل ًَل ََٟيا٢ٕ إَٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ی َزِوٕد ٣َِيٕت 

 ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟت َزی٨َُِب ث٥َُّ َزَخ٠ُِت  ا َٗ ا ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ َِّی أَُخوصَا أَِر ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف

ئب حَ  َِٟت َواهَّللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ ِت ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤ََٓشَّ ًَِت بٔٔليٕب  َس و٢ُ ََل َٓ ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ َُيَِر أَن اَجْة 

ًَلَی َزِوٕد أَ  ََٟيا٢ٕ إَٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ًَلَی ٣َِيٕت  ٔ اِْلَّٔخٔ تُٔحسُّ  َِٟيِو٦ ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َوا َِٟت َزیِ َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة ا َٗ ا ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ ٨َُب ِر

ٔلَی َرُسو٢ٔ  و٢ُ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّی اهَّللُ  ِّی أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُت أُم ٌِ َِٟت َوَس٤ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ِس اِطتَ  َٗ ٨ًََِضا َزِوُجَضا َو َِّی  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ اب٨ًَِٔي تُُوف َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓتُِٜح٠ُُض٤َا  ِي٨َِيَضا أَ ًَ َِٜت 

ِس ََا٧َِت إٔحِ  َٗ ا َو ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ ٤ََّا ؤَی أَِر ا٢َ إ٧ٔ َٗ و٢ُ ََل ث٥َُّ  ُ٘ َٔک َي ٔة َتزِ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا ١َُُّ ذَٟ َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٩َّ فٔی ا ُٛ ًَلَی َسا َزةٔ  ٌِ َب ِٟ مٔی بٔا

َِٟت  ا َ٘ َٓ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا  ٔ َزة ٌِ َِٟب ٠ُِت ٟٔزَی٨ََِب َو٣َا َتزِمٔی بٔا ُ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ ح٤َُِيُس ب٩ُِ ٧َآ َٗ َِٟحِو٢ٔ  َِّی  َرأِٔض ا ٤َِٟزِأَةُ إَٔذا تُُوف َزی٨َُِب ََا٧َِت ا

َٟبَٔشِت ََشَّ ثَٔيابٔضَ  ّظا َو ِٔ ٔ ٨َِضا َزِوُجَضا َزَخ٠َِت ح َّي َت٤ُزَّ بَٔضا َس٨َْة ث٥َُّ تُِؤتَی بَٔسابَّٕة ح٤َٔإر أَِو َطاةٕ ًَ ٥َِٟ َت٤َصَّ كٔيّبا َوََل َطِيّئا َحً ا َو

تَرِمٔی بَٔضا ث٥َُّ  َٓ َزّة  ٌِ ََ َلي  ٌِ ُت َٓ ُد  َتفُّ ََٔظِيٕئ إَٔلَّ ٣َاَت ث٥َُّ َتِْخُ ِٔ ٤ََّ٠ا َت َ٘ َٓ َتفُّ بٔطٔ  ِٔ َت َٓ  ٕ ُس أَِو كَيِر ٌِ ََ  ٍُ ٣َا َطائَِت ٩ِ٣ٔ كٔيٕب  تَُزأج

 ٔ َُيِرٔظ  أَِو 

دیمح نب انعف ےس رواتی ےہ ہک زبیب تنب ایب ک ہم ےن نیت دحںیثی اؿ ےس ایبؿ ںیک اکی وت ہی ہک ںیم اؾ ہبیبح ےک اپس آ ی وج یب یب 

روزدی  یل وہیئ  ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک بج اؿ ےک ابپ اوب ایفسؿ نب رحب رمے ےھت وت اؾ ہبیبح ےن وخوبشوگنمایئ سج

ہلل یھت وہ وخوبش اکی ولڈنی ےک اگل رک اےنپ ولکں رپ اگلیل اور اہک ہک مسق دخا یک ھجم وخوبش یک اایتحج ںیہن رگم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص ا

یسک رمدے  ہیلع وملس ےن انس آپ یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت وج وعرت اامیؿ الےئ اہلل رپ اور ےلھچپ دؿ رپ اس وک درتس ںیہن ہک

رپ نیت دؿ کت زایدہ وسگ رکے وسا اخودن ےک ہک اس رپ اچر ےنیہم دس دؿ کت وسگ رکے دورسی دحثی ہی ےہ ہک زبنی ےن اہک 

ںیم زبنی نب شحج اپس وج یب یب ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک آ ی بج اؿ ےک اھبیئ رم  ےئ ےھت اوہنں ےن وخوشاگنم رک اگلیئ اور اہک 

 وخوبش یک احتج ںیہن رگم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع وملس رفامےت ےھت وج وعرت مسق دخا یک ےھجم



 

 

اامیؿ الےئ اہلل رپ اور ےلھچپ دؿ رپ اس وک درتس ںیہن ہک وسگ رکے یسک رمدے رپ نیت روز ےس زایدہ رگم اخودن رپ اچر ےنیہم دس 

ےہ ہک زبنی ےن اہک ںیم ےن اینپ امں اؾ ک ہم ےک اپس آ ی وج یب یب ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع دؿ کت وسگ رکے ۔ رسیتی دحثی ہی 

 وملس یک اوہنں ےن اکی وعرت آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1337    حسیث 

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  َؼَة َزِوظَِی ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ًَائَٔظَة َوَح ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ  ٩ًَِ  ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َٚ ِو َٓ ًَلَی ٣َِيٕت  َِٟيِو٦ٔ اِْلَّٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  ًَلَی َزِودٕ بٔاهَّللٔ َوا ََٟيا٢ٕ إَٔلَّ   ثَََلٔث 

 ےس روایت ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج وعرت اامیؿ 

 

ضة
رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ اور رضحت اؾ اوملنینم جف

 الےئ اہلل رپ اور ےلھچپ دؿ رپ اس وک درتس ںیہن وسگ رکان یسک رمدے رپ نیت راوتں ےس زایدہ رگم اخودن رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1338    حسیث 

 ٕ َِٟت َٔل٣َِزأَةٕ َحآز ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َتحٔلٔی  ٩ًَِ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٛ َّ َذَٟٔک ٨ِ٣َٔضا ا َب٠َ َٓ ِي٨َِيَضا  ًَ َِٜت  ًَلَی َزِؤجَضا اِطَت

ِٟحََٔلٔئ بٔا٠َِّٟي١ٔ َوا٣َِشٔحيطٔ بٔا٨ََّٟضارٔ   بُِٜٔح١ٔ ا

رضحت اؾ ک ہم ےن اکی وعرت ےس اہک وج وسگ ںیم یھت ینپ اخودن ےک اور اس یک آھکن دیتھک یھت رات وک وہ رسہم اگلےل سج ےس 

 اور دؿ وک وپھچن ڈاےل ۔ آھگن رونش وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1339    حسیث 

َُّض٤َا  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ًَِبٔس اهَّللٔ َوُس٠َِىَ َصا ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َََْصٔ ًَلَی  ََّضا إَٔذا َخٔظَيِت  ٨ًََِضا َزِوُجَضا إ٧ٔ َّی  ٔ یَُتَوف ٤َِٟزِأَة وََلٔ٪ فٔی ا ُ٘ ََا٧َا َي



 

 

ِح١ٕ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٓٔيطٔ كٔيْب  ُٛ ََّضا َتَِٜتح١ُٔ َوَتَتَساَوي بَٔسَوإئ أَِو  ٕ أََػابََضا إ٧ٔ  ٩ِ٣ٔ َر٣َٕس أَِو َطِٜو

 ےھت سج وعرت اک اخودن رم اجےئ اور اس وک آھکن ےک آوشب ای یسک اور دھک یک فیلکت وہ وہ اسمل نب علااہلل اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک

 رسہم اگلےئ اور دو رکے ارگہچ اس ںیم وخوبش وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1340    حسیث 

إٔ٪َّ زٔی٩َ اهَّللٔ يُِْسْ  َٓ وَرةُ  ُ ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا ََا٧َِت اْٟضَّ َٗ 

 اہک امکل ےن بج رضورت وہ وت اہلل لج الجہل اک دنی آاسؿ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1341    حسیث 

٥ِ٠َ تَ  َٓ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَلَی َزِؤجَضا  ًَِي٨َِيَضا َوؤَی َحازٌّ  َِٜت  َة ب٨َِٔت أَِٔی ًُبَِيٕس اِطَت ٔٔيَّ ًَِي٨َاَصا ٩ًَِ َػ َّي ََاَزِت  َِٜتٔح١ِ َحً

 َتز٣ََِؼا٪ٔ 

 اےنپ اخودن ینعی علااہلل نب رمع ےک وسگ ںیم ںیھت اوہنں ےن رسہم ہن اگلای اور ایکن آںیھکن دیتھک ںیھت اہیں کت ہیفص تنب اوب دیبع

 ہک ڑپیچ آےن اگل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1342    حسیث 

٥َِٟ ی٩َُِٜ ٓٔيطٔ  ٚٔ َو٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک إَٔذا  ٔ ير َّیِٔت َواٟظِّ ٨َِضا َزِوُجَضا بٔاٟز ًَ َّی  ٤َُِٟتَوف ص٩ُٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َتسَّ ا٢َ ٣َأٟک َوََل َت٠َِبُص  َٗ َٗ كٔيْب 

َِٟحلِٔی َخاتَ  ًَلَی َزِؤجَضا َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا َِٟحازُّ  ٤َِٟزِأَةُ ا ِؼٔب إَٔلَّ ا ٌَ ِٟ َِٟحلِٔی َوََل َت٠َِبُص َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا َُيَِر َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٤ّا َوََل َخ٠َِداَّل َوََل 



 

 

َوازٔ َوََل َت٤َِتٔظُم  ّٔ إَٔلَّ بٔاٟشَّ ِب ُّا ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ًَِؼّبا ٠َُٔيّوا َوََل َت٠َِبُص ثَِوبّا ٣َِؼبُو ِسرٔ َو٣َا أَِطبَ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ا إَٔلَّ بٔاٟشِّ َضُط ٤٣َّٔ

 ََل َیِدَت٤ٔزُ فٔی َرأِٔسَضا

رگم  اہک امکل ےن وج وعرت وسگ ںیم وہ اےنپ اخودن ےک اور وہ زویر مسق ےس ھچک ہن ےنہپ ہن اوگنیھٹ ہن اپےئ زبی ہن اور زویہ ہن  نم اک ڑپکا

ےک وتپں ےس ابولں وک دوھ تکس ےہ ای اور یسک  بج وماٹ اور تخس وہ ہن راگن وہ ڑپکا رگم ایسہ ہن یھگنک رکے ہن یلھک ڈاےل رگم ریبی وریغہ

 زیچ ےس سج ںیم وخوبش ہن وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1343    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟک أَ  ثَىٔي  ًَلَی أَِٔی و َحسَّ ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َوؤَی َحازٌّ  ٥َ َزَخ١َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ِس ٧ َٗ َس٤َ٠ََة َو

٤ََّا صَُو َػبْٔر یَا َرُسو٢َ  َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا َصَذا َیا أ٦َُّ َس٤َ٠ََة  َ٘ َٓ ًَِي٨َِيَضا َػبّٔرا  ًَلَی  ٠َِت  ٌَ ٠ٔيطٔ فٔی ا٠َِّٟي١ٔ َوا٣َِشٔحيطٔ  َج ٌَ ا٢َ اِج َٗ اهَّللٔ 

 بٔا٨ََّٟضارٔ 

ھا  ےک اپس  ےئ اور وہ اےنپ اخودن اوب ک ہم ےک وسگ ںیم 

 

غب

امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اؾ ک ہم ریض اہلل 

ےن وپاھچ اے اؾ ک ہم؟ ہی ایک اگلای اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل ںیھت اوہنں ےن اینپ آوھکنں رپ اولیا اگلای  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 یلص اہلل ہیلع وملس ہی اولیا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رات وک اگلای رک اور دؿ وک وپھچن ڈاال رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   باب

 وسگ اک ایبؿ

     1344    حسیث 

٤َِٟحٔ  ِت ا َِ ِس ب٠ََ َٗ ًَّٟٔي  ًَلَی ا َضِيَئتٔطٔ  َٛ ٤َِٟحٔيَف  ِّ ا ٥َِٟ َتِب٠ُ ًَّٟٔي  ٔة ا بٔيَّ ًَلَی اٟؼَّ ا٢َ ٣َأٟک اِْلِٔحَسازُ  يَف َتِحت٨َُٔب ٣َا َتِحت٨َُٔب َٗ

ُة إَٔذا َِ ٔ َِٟباٟ ٤َِٟزِأَةُ ا ٨ًََِضا َزِوُجَضا ا  َص٠ََک 

اہک امکل ےن ارگ وعرت انابغل وہ اس وک ضیح ہن آات وہ وہ ابہغل یک رطح ےہ بج اس اک اخودن رم اجےئ وت وسگ رکے اور نج اومر ےس 

 ابہغل وک رپزیہ رکان الزؾ ےہ اؿ ےس یھب رپزیہ رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1345    حسیث 

تَٔضا ََٟيا٢ٕ ٣ِٔث١َ ًٔسَّ ٨ًََِضا َزِوُجَضا َطِضَزی٩ِٔ َوَخ٤َِص  َِّی  ا٢َ ٣َأٟک تُحٔسُّ اِْل٣ََُة إَٔذا تُُوف َٗ 

  اپچن دؿ کت وسگ رکے۔اہک امکل ےن بج ولڈنی اک اخودن رم اجےئ وہ دو ےنیہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1346    حسیث 

٨ًَِضَ  َٟٔس إِٔحَساْز إَٔذا َص٠ََک  َِٟو ًَلَی أ٦ُِّ ا َِٟيَص  ا٢َ ٣َأٟک  ًَلَی َٗ ٤ََّا اِْلِٔحَسازُ  ٨ًََِضا َسيُِّسَصا إِٔحَساْز َوإ٧ٔ ًَلَی أ٣ََٕة ی٤َُوُت  ا َسيُِّسَصا َوََل 

 َذَوأت اِْلَِزَوادٔ 

 اہک اامؾ امکل ےن بج اؾ ودل اک ومٰیل رم اجےئ وت وہ وسگ ہن رکے ویکہکن وسگ اؿ وعروتں رپ الزؾ ےہ وج اخودن واایلں وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ اتکب الطؼ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسگ اک ایبؿ

     1347    حسیث 

َِٟحازُّ َرأَِسضَ  ٍُ ا و٢ُ َتِح٤َ ُ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََا٧َِت َت َّی اهَّللُ  ِسرٔ َواٟزَّیِٔت ٩ًَِ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ا بٔاٟشِّ

رضحت یب یب اؾ ک ہم رفامیت ںیھت وج وعرت وسگ ںیم وہ وہ اےنپ رس وک ریبی ےک ےتپ ےس دوھ  یتک ےہ اور زوتیؿ اک لیت ڈاؽ  یتک ےہ 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیماتکب راضع ےک  : ابب



 

 

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1348    حسیث 

٥َ ََاَ٪ ٨ًَِٔسَصا َوأَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِخبََرِتَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ِت َػِوَت ٩ًَِ  ٌَ ََّضا َس٤ٔ َرُج١ٕ َيِشَتأِذُٔ٪  ٧

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘ َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َصَذا َرُج١ْ َيِشَتأِذُٔ٪ فٔی بَِيتَٔک  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َؼَة  ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی بَِئت َح َّی اهَّللُ   َػل

ًَائَٔظ  َِٟت  ا َ٘ َٓ ٔة  ًَ َؼَة ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِٔ ٥ٕٓ َٟٔح ٌَ ٔ ََُٓل٧ّا ٟ ا٢َ أَُراُظ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ  ًَٔة َزَخ١َ  َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِّ٤ ٌَ ٔ ََُٓلْ٪ َحًيا ٟ َِٟو ََاَ٪  ُة یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

ِٟؤََلَزةُ  ٦ُ ا ٦ُ ٣َا تََُحِّ ًََة تََُحِّ ٥ِ إٔ٪َّ اٟزََّؿا ٌَ ٥َ َن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

  رھ ںیم اؿ ےک اپس ےھت اےنت ںیم رضحت اعہشئ ےن اکی رمد یک آواز ینس وج رضحت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس رضحت اعہشئ ےک

س ہص ےک  رھ اجےن یک ااجزت اچاتہ  اھ رضحت اعہشئ وبںیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہی وکؿ صخش ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

ںیم اتھجمس وہں ہک الفں صخش ےہ رضحت س ہص ےک راضیع اچچ اک انؾ ایل ےک  رھ ںیم اجان اچاتہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

 بج رضحت اعہشئ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ارگ ریما راضیع اچچ زدنہ وہات وت ایک ریمے اسےنم آات آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 ےن رفامای اہں راضتع رحاؾ رکیت ےہ ےسیج بسن رحاؾ رکات ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1349    حسیث 

ًَلَیَّ  ٔة َيِشَتأِذُٔ٪  ًَ ًَمِّ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َِٟت َجاَئ  ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َّي أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ  ٩ًَِ  َحً ٠َيَّ ًَ ُط  َٟ أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ

ُِٟتُط  َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ اهَّللٔ َػل أَِذنٔی  َٓ ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ

٠ُِت یَ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا ٠َِئک َٗ ًَ ٠َِي٠ِٔخ  َٓ ٔک  ُّ٤ًَ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ىٔي اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٥ِ یُزِٔؿ َٟ ٤َِٟزِأَةُ َو ِتىٔي ا ٌَ ٤ََّا أَِرَؿ ًَائَٔظُة َوَذَٟٔک  ا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َِٟت  ا َٗ

 ٦ُ ٩ِ٣ٔ ًَةٔ ٣َا َیَِحُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ًَائَٔظُة َیَِحُ َِٟت  ا َٗ ِٟٔحَحاُب َو ٠َِي٨َا ا ًَ َب  َس ٣َا َُضٔ ٌِ ََ  ٔ ِٟؤََلَزة  ا

رضحت اعہشئ ےن اہک ریما راضیع اچچ ریمے اپس آای اور ھجم ےس ادنر آےن یک ااجزت امیگن ںیم ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس 



 

 

وت اس  ےک وپےھچ ریغب ااجزت ہن دوں یگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آےئ وت وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہ ریتا اچچ ےہ

وک آےن یک ااجزت دے دے ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ھجم وک وت وعرت ےن دودھ الپای  اھ رمد اک اس ےس ایک قلعت آپ 

یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وہ ریتا اچچ ےہ ےب کش ریتے اپس آےئ اگ اور ہی وگتفگ اس وتق یک ےہ بج آتی اجحب ارت یکچ یھت 

 ےن اہک وج رےتش بسن ےس رحاؾ ںیہ وہ راضتع ےس یھب رحاؾ ںیہ ۔ رضحت اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1350    حسیث 

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ  ََ ٔة  ًَ َضا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ُّ٤ًَ ٠ًََِيَضا َوصَُو  ِئص َجاَئ َيِشَتأِذُٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠ََح أََخا أَِٔی ا ِٓ ََّضا أَِخبََرِتُط أَ٪َّ أَ َس أَِ٪ أ٧َ ٌِ

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ا َجاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ًَلَیَّ  َٟطُ  أَبَِيُت أَِ٪ آَذَ٪  َٓ َِٟت  ا َٗ ِٟٔحَحاُب  ُت أ٧ُِز٢َٔ ا ٌِ َّٟٔذي َػ٨َ َوَس٥ََّ٠ أَِخبَرِتُطُ بٔا

ًَلَیَّ  َٟطُ  أ٣َََزنٔی أَِ٪ آَذَ٪  َٓ 

رضحت اعہشئ ےن اہک ہک ریما راضیع اچچ احلف ریمے اپس آای آتی اجحب ےک ارتےن ےک دعب ںیم ےن اس وک ادنر آےن یک ااجزت ہن دی 

 farooqبج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1351    حسیث 

ّة َواحَٔسّة  َٟئِن َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٣َؼَّ َِٟحِو و٢ُ ٣َا ََاَ٪ فٔی ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٦ُ ٩ًَِ ُضَو یََُحِّ َٓ 

 علا اہلل نب ابعس ےتہک ےھت دو ربس ےک ادنر ہچب ارگ اکی دہعف یھب دودھ وچےس وت راضتع یک رحتم اثتب وہ یگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ ےچب وک دودھ الپےن اک

     1352    حسیث 

ِت إٔحِ  ٌَ أَِرَؿ َٓ َُٟط ا٣َِزأََتأ٪  ٩ًَِ َرُج١ٕ ََا٧َِت  ًَبَّإض ُسئ١َٔ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  یسٔ أَ٪َّ  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اْٟشَّ ًَ ِت ٩ًَِ  ٌَ َساص٤َُا ََُُل٣ّا َوأَِرَؿ



 

 

َِٟحارٔیََة  ََل٦ُ ا ُِ ِٟ ُد ا َٟطُ ص١َِ َیَتزَوَّ ٘ٔي١َ  َٓ ي َجارٔیَّة  اُح َواحْٔس اِْلَُِّخَ َ٘ ا٢َ ََل ا٠ِّٟ َ٘ َٓ 

رمعو نب رشدی ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس ےس وساؽ وہا ارگ اکی صخش یک دو ایبیبں وہں اؿ ںیم ےس اکی یب یب اکی ڑلےک 

ں اک وک دودھ الپےئ اور دورسی یب یب اکی ڑلیک وک ایک اس ڑلےک اک اکنح اس ڑلیک ےس درتس ےہ وجاب دای درتس ںیہن ویکہکن دوون

 ابپ اکی یہ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1353    حسیث 

ًََة إَٔلَّ ٩ِ٤َٟٔ  و٢ُ ََل َرَؿا ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ  ٩ًَِ  ٕ َٜبٔير ٔ ًََة ل ٔ َوََل َرَؿا ز َِ ٍَ فٔی اٟؼِّ  أُِرٔؿ

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت راضتع ویہ ےہ وج دو ربس ےک ادنر وہ اس ےک دعب راضتع اثتب ںیہن وہیت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب راضع ےک ایب :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1354    حسیث 

 ٍُ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِرَس٠َِت بٔطٔ َوصَُو یَزَِؿ ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٕ ب٨ِٔٔت أَِٔی بَِْکٕ ٩ًَِ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔلَی أُِختَٔضا أ٦ُِّ ٠َُُِثو٦ إ

 ٌٔ َِٟت أَِرٔؿ ا َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ إت ث٥َُّ ٣َزَٔؿِت اٟؼِّ ٌَ ِتىٔي أ٦ُُّ ٠َُُِثو٦ٕ ثَََلَث َرَؿ ٌَ أَِرَؿ َٓ ا٢َ َسا٥ْٟٔ  َٗ ًَلَیَّ  َّي یَِسُخ١َ  إت َحً ٌَ ًَِْشَ َرَؿ يطٔ 

 ٔ ٥ِ تُت َٟ ًَائَٔظَة ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَ٪َّ أ٦َُّ ٠َُُِثو٦ٕ  ًَلَی  ٩ِ أَِزُخ١ُ  ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ إت  ٌَ َُيَِر ثَََلٔث َرَؿ ىٔي  ٌِ ٥ِ٠َ تُزِٔؿ َٓ ٔ إت ٥َّ ل ٌَ ًَِْشَ َرَؿ  ی 

رضحت اعہشئ ےن اسمل نب علااہلل وک بج وہ ریش وخار ےھت اےنپ نہب اؾ وثلکؾ ےک اپس اجیھب اس ےئل ہک دس ابر اس وک دودھ الپیئ ریغب 

رضحت اعہشئ رپدہ ےک ریمے اسےنم آاجںیئ اسمل ےن اہک اؾ وثلکؾ ےن ھجم وک نیت ابر دودھ الپای دعب اس ےک ںیم امیبر وہ ایگ اس ےئل ںیم 

 ےک اسےنم ںیہن اجات ویکہکن ںیم ےن اؾ وثلکؾ اک دس ابر دودھ ںیہن ایپ  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1355    حسیث 



 

 

يَّ  ٔٔ سٕ ٩ًَِ َػ ٌِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َس أػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَِرَس٠َِتَ  َؼَة أ٦َُّ ا ِٔ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔت َة ب٨َِٔت أَِٔی ًُبَِيٕس أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َح ٔلَی أُِختَٔضا   إ

٠َِيَضا َوصَُو َػِٔيْر یَزَِؿ  ًَ إت َٟٔيِسُخ١َ  ٌَ ًَِْشَ َرَؿ ُط  ٌُ أب تُزِٔؿ َِٟدلَّ ٠َِيَضا٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَ کَاَ٪ یَِسُخ١ُ  َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َٓ  ٍُ 

ت  وہ ریش وخار ےھت اینپ نہب افہمط تنب رمع 

 

ہیفص نب ایب دیبع ےس رواتی ےہ ہک اؾ اوملنینم س ہص ےن اعمص نب علااہلل نب دعس وک ط

 افہمط ےن اعمص وک نب اطخب ےک اپس اجیھب اتہک اؿ وک دس رمہبت دودھ الپںیئ بج وہ ڑبے وہ اجںیئ وت انس ےک اسےنم وہا رکںی

 دودھ الپدای رھپ اعمص بج ڑبے وہےئ وت رضحت س ہص اؿ ےک اسےنم وہا رکںیت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1356    حسیث 

٥َ ََاَ٪ یَِسُخ١ُ  ٩ًَِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِتُط أََخَواتَُضا  ا ٌَ ٠َِيَضا ٩ِ٣َ أَِرَؿ ًَ

طُ نَٔشاُئ إِٔخَوتَٔضا ٌَ ٠ًََِيَضا ٩ِ٣َ أَِرَؿ  َوب٨ََاُت أَخٔيَضا َوََل یَِسُخ١ُ 

 و ں ےک اور اقمس نب 
خ

 

 ھب ب

پ

دمحم ےس رواتی ےہ ہک رضحت اعہشئ اسےنم وہںیت اؿ ولوگں ےک نج وک دودھ الپای  اھ اؿ یک ونہبں اور 

 ںیہن اسےنم وہیت ںیھت اؿ ولوگں ےک نج وک دودھ الپای  اھ اؿ یک اھبووجں ےن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1357    حسیث 

 ٔ ٌٔيْس ١َُُّ ٣َا ََاَ٪ ف ا٢َ َس َ٘ َٓ ًَةٔ  ٩ًَِ اٟزََّؿا ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيَس ب٩َِ ا َُّط َسأ٢ََ َس َبَة أ٧َ ِ٘ ّة ٩ًَِ إٔبَِزاصٔي٥َ ب٩ِٔ ًُ ِْطَ َٗ َٟئِن َوإِٔ٪ ََا٧َِت  َِٟحِو ی ا

 ٔ ُ َواح َبَة ث ِ٘ ا٢َ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ًُ َٗ ا٦ْ َیأ٠َُُُِط  ٌَ َ ٤ََّا صَُو ك إ٧ٔ َٓ َٟئِن  َِٟحِو َس ا ٌِ ََ ٦ُ َو٣َا ََاَ٪  ُضَو یََُحِّ َٓ ا٢َ َسّة  َ٘ َٓ  ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ُِٟت ُُعِ َ ٥َّ َسأ

ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ  ٣ِٔث١َ ٣َا 

راضتع اک مکح دیعس ےن اہک وج راضتع دو ربس ےک ادنر وہ اس ےس رحتم اثتب وہ  اربامیہ نب ہبتع ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ

اجےئ یگ ارگہچ اکی رطقہ وہ اور وج دو ربس ےک دعب اس ےس رحتم اثتب ہن وہیگ ہکلب وہ لثم اھکونں ےک ےہ اربامہ ےن اہک رھپ ںیم 

 ےن رعوہ نب زریب ےس وپاھچ اوہنں ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1358    حسیث 

َة إَٔلَّ ٣َا ًَ و٢ُ ََل َرَؿا ُ٘ ٔب َي ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ ٤َِِٟضٔس َوإَٔلَّ ٣َا أ٧ََِبَت ا٠َِّٟح٥َ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ََاَ٪ فٔی ا

 ٦َ  َواٟسَّ

 ےھ راضتع ویہ ےہ وج نپچب ںیم وہ بج ہچب وھجیل ںیم راتہوہ اور اس راضتع ےس 

 

ی ت

 

ییحی نب دیعس ےن اہک دیعس نب بیسم کب

 وخؿ اور وگتش ڑبےھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1359    حسیث 

ًَُة ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  ٦ُ َواٟزََّؿا ثٔيرَُصا تََُحِّ َٛ ٠ٔي٠َُضا َو َٗ ُة  ًَ و٢ُ اٟزََّؿا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٦ُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ  تََُحِّ

تع وھتری وہ ای زایدہ رحتم اثتب رک دیتی ےہ اور راضتع رمورں یک رطح ےس یھب رحتم اثتب رک انب اہشب ےتہک ےھت راض

 دیتی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےچب وک دودھ الپےن اک ایبؿ

     1360    حسیث 

 ٦ُ َٟئِن تََُحِّ َِٟحِو ثٔيرَُصا إَٔذا ََاَ٪ فٔی ا َٛ ٠ٔي٠َُضا َو َٗ ُة  ًَ و٢ُ اٟزََّؿا ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَِحٌَي و َس٤ٔ َٟئِن َٗ َِٟحِو َس ا ٌِ ََ ا ٣َا ََاَ٪  أ٣ََّ َٓ

ا ٌَ َٟةٔ اٟلَّ ٔ ٤ََّا صَُو ب٨ِ٤َٔز ٦ُ َطِيّئا َوإ٧ٔ ثٔيَرُظ ََل یََُحِّ َٛ ٠ٔي٠َُط َو َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٔ ٦ 

  ےہ اور دو ربس یک راضتع ےس 

 

اہک ییحی ےن اامؾ امکل ےتہک ےھت دو ربس ےک ادنر راضتع لیلق وہ ای ریثک رحتم اثتب رک دت

 رحتم اثتب ںیہن وہیت ہکلب وہ لثم اور اھکونں ےک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ے نپ ںیم راضتع اک ایبؿڑب

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑبے نپ ںیم راضتع اک ایبؿ

     1361    حسیث 

 َٔ ٔ أَ٪َّ أَبَا حَُذِي َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ أَِخبََرنٔی ُُعِ َ٘ َٓ  ٔ َٜبٔير ٔة اِل ًَ ٩ًَِ َرَؿا َُّط ُسئ١َٔ  َة َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ٌَ ََاَ٪ َة ب٩َِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔي

َّٟذٔ  َّي َسا٤ّٟٔا ا ِس َطضَٔس بَِسّرا َوََاَ٪ َتَبى َٗ ٥َ َوََاَ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َسا٥ْٟٔ ٣َِولَی أَِٔی ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢ُ  َ٘ ي ُي

٥َ َزیَِس ب٩َِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤َا َتَبى َٛ َة  َٔ ََٜحطُ  حَُذِي ِ َُّط اب٨ُُِط أ٧َ َة َسا٤ّٟٔا َوصَُو َیَزي أ٧َ َٔ ََٜح أَبُو حَُذِي ِ َحارٔثََة َوأ٧َ

 ٔ ٤َُِٟضأجَزأت اِْلَُو٢ٔ َوو َة َوؤَی یَِو٣َئٕٔذ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َِٟؤٟئس ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔي اك٤ََٔة ب٨َِٔت ا َٓ یِٕع ب٨َِٔت أَخٔيطٔ  ١ٔ أَیَامَی ُْقَ ـَ ِٓ َی ٩ِ٣ٔ أَ

ا َّ٤٠َ َشُم  َٓ ِٗ ا٢َ اِزًُوص٥ُِ ْٔلبَائٔض٥ِٔ صَُو أَ َ٘ َٓ الَی فٔی َٛٔتابٔطٔ فٔی َزیِسٔ ب٩ِٔ َحارٔثََة ٣َا أ٧َِز٢ََ  ٌَ ٤ُ٠َوا أ٧َِز٢ََ اهَّللُ َت ٌِ ٥َِٟ َت إِٔ٪  َٓ ٨ًَِٔس اهَّللٔ 

 ٔ َٟئَٔک إ ی٩ٔ َو٣ََوأٟي٥ُِٜ ُرزَّ ١َُُّ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ أُو إِٔخَوا٥ُُِٜ٧ فٔی اٟسِّ َٓ َحائَِت َسِض٠َُة آبَائَُض٥ِ  َٓ ٔلَی ٣َِوََلُظ  ٥ِ٠َ أَبُوُظ ُرزَّ إ ٌِ ٥َِٟ يُ إِٔ٪  َٓ لَی أَبٔيطٔ 

َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ َُٟؤٓيٕ إ ًَا٣ٔز َة َوؤَی ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ  ب٨ُِٔت ُسَضِي١ٕ َوؤَی ا٣َِزأَةُ أَِٔی حَُذِي ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

٤َاَذا َتَزي فٔی اهَّللٔ َٓ ٨َا إَٔلَّ بَِيْت َواحْٔس  َٟ َِٟيَص  ١ْ َو ـُ ُٓ ًَلَیَّ َوأ٧ََا  َّٟسا َوََاَ٪ یَِسُخ١ُ  ٨َّا ٧ََزي َسا٤ّٟٔا َو ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َطأ٧ِٔطٔ 

 َ ٦ُ ب٠َٔب٨ََٔضا َوَ َيَِحُ َٓ إت  ٌَ ٌٔيطٔ َخ٤َِص َرَؿ ٥َ أَِرٔؿ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظُة َػل أََخَذِت بَٔذَٟٔک  َٓ ًَةٔ  ا٧َِت َتَزاُظ اب٨ِّا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

َٓکَا٧َِت َتأ٣ُِزُ أُِخَتَضا أ٦َُّ ٠َُِثُ  ٠ًََِيَضا ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٓٔي٩ِ٤َ ََا٧َِت تُٔحبُّ أَِ٪ یَِسُخ١َ  ٙٔ أ٦ُُّ ا ی سِّ ٕ ب٨َِٔت أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ و٦

٠َِيطٔ َوب٨ََأت أَخٔيَضا أَِ٪ یُ  ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيَضا ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوأََِی َسائٔزُ أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ ٩َ ٩ِ٣َ أََحبَِّت أَِ٪ یَِسُخ١َ  ٌِ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ زِٔؿ

َّٟٔذي أ٣َََز بٔطٔ  ٩َ٠ُِٗ ََل َواهَّللٔ ٣َا ٧ََزي ا ٔة أََحْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َو ًَ ٠ًََِيض٩َّٔ بٔت٠َِٔک اٟزََّؿا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  یَِسُخ١َ  ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَٔة َسا٥ٕٟٔ َوِحَسظُ  ٥َ فٔی َرَؿا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِي٨َا َسِض٠ََة ب٨َِٔت ُسَضِي١ٕ إَٔلَّ ُرِخَؼّة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ  ََل َواهَّللٔ ََل یَِسُخ١ُ 

لَی صََذ  ٌَ َٓ ٔة أََحْس  ًَ ٔ اٟزََّؿا ٔ بَٔضٔذظ َٜبٔير ًَٔة اِل ٥َ فٔی َرَؿا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ا ََاَ٪ أَِزَواُد ا٨َّٟٔييِّ َػل

انب اہشب ےس وساؽ وہا ہک ڑبھ نپ ںیم وکیئ آدیم وعرت وک دودھ ےئپ وت اس اک ایک مکح ےہ اوہنں ےن اہک ھجم ےس رعوہ نب زریب ےن 

 ی عہ وج روسؽ اہلل یلص
 اہلل ہیلع وملس ےک احصہب ںیم ےس ےھت اور گنج دبر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ایبؿ ایک ہک ہذہفی نب ہبتع نب رت

 ہیلع وملس ےک اسھت ےھت اوہنں ےن اٹیب انبای  اھ اسمل وک وت اسمل ومیل ےتہک ےھت اوہنں یب ہذہفی ےک ےسیج زدی وک اٹیب ایک  اھ روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 

  
ح

 

 ھب
پ

ی افہمط تنب ودل ےس رک دای  اھ وج ےلہپ رجہت رکےن واولں ںیم یھت اور امتؾ رقشی یک ہبیث ےن اور اوب ہذہفی ےن اسمل اک اکنح اینپ 

وعروتں ںیم الضف یھت بج اہلل لج الجہل ےن اینپ اتکب ںیم ااترا زدی نب احرہث ےک قح ںیم ہک اؿ وک ےک ابوپ اک انؾ ولعمؾ ہن وہات 

ذحہفی یک وجرو وج ینب اعرم نب ولی یک اوالد ںیم ےس یھت روسؽ اہلل یلص  اےنپ امکل یک رطػ ةسن ےئک اجےن وت ہلہس تنب لیہس اوب

ےلھک  اہلل ہیلع وملس ےک اپس آیئ اور اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس مہ وت رضحت اسمل ریض اہلل ہنع وک اانپ ہچب ےتھجمس ےھت مہ ےگنن

 ے دورسا  رھ
ی

ن

ب
 
ہ
 یھب امہرے اپس ںیہن ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس وک اپچن وہےت ےھت وہ ادنر الچ آات  اھ اب ایک رکان اچ

ےنھجمس  ابر دودھ الپدے وت وہ ریتا رحمؾ وہاجےئ اگ ۔ رھپ رضحت اوب ذحہفی ریض اہلل ہنع یک ویبی ےن ااسی یہ ایک اور اسمل وک اانپ راضیئ اٹیب

رپ لمع رکںیت یھت اور سج رمد وک اچںیتہ ہک اےنپ اپس آای اجای رکے وت اینپ  یگل رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اہنع ایس دحثی

اس اک نہب اؾ وثلکؾ وک مکح رکںیت اور اینپ ویجیتھبں وک ہک اس صخش وک اانپ دودھ الپدںی نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک اور ایبیبں 

رحمؾ نب اجےئ اور اؿ ےک اپس آای اجای رکے اور وہ ہی یتہک ںیھت ہک ہی اخص ااکنر رکیت ںیھت ہک ڑبے نپ ںیم وکیئ دودھ یپ رک اؿ اک 

رتصخ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک رطػ ےس رضحت ہلہس تنب لیہس ریض اہلل اعتیل اہنع وک مسق دخا یک اسی راضتع یک 

 وہج ےس امہرا وکیئ رحمؾ ںیہن وہ اتک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑبے نپ ںیم راضتع اک ایبؿ

     1362    حسیث 

 ِٟ ُط ٨ًَِٔس َزارٔ ا ٌَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َوأ٧ََا ٣َ ٔلَی  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ـَ ٩ًَِ  َ٘ ٔ َٜبٔير ٔة اِل ًَ ٩ًَِ َرَؿا أئ َيِشأَُُٟط 

٨ُِت أَ  ُٛ ِّی ََا٧َِت لٔی َؤٟيَسْة َو ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َجاَئ َرُج١ْ إ ًَ ا٢َ  َ٘ ِيَضا َٓ َٟ ٔ ٤ََسِت ا٣َِزأَتٔی إ ٌَ َٓ كَُؤَصا 

َِٟت زُ  ا َ٘ َٓ ٠َِيَضا  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  ِتَضا  ٌَ أَِرَؿ ًَُة َٓ ٤ََّا اٟزََّؿا إ٧ٔ َٓ َضا َوأِٔت َجارٔیََتَک  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ أَِؤج َ٘ َٓ ُتَضا  ٌِ ِس َواهَّللٔ أَِرَؿ َ٘ َٓ و٧ََک 

 ٔ ِٔير ًَُة اٟؼَّ  َرَؿا

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش علااہلل نب رمع ےک اپس آای ںیم اؿ ےک اسھت  اھ دارااضقل ےک اپ وپےنھچ اگل ڑبے آدیم 

 اک ایک مکح ےہ علااہلل نب رمع ےن اہک اکی صخش رضحت رمع ےک اپس آای وبال ریمی اکی ولڈنی یھت اس ےس ںیم تبحص ایک یک راضتع

رکات  اھ ریمی وجرو ےن دصقا اےس دودھ الپای دای بج ںیم اس ےک اپس اجےن اگل وبیل نس ےل مسق دخا یک ںیم اس وک دودھ الپ یکچ وہں 

 یب وک زسادے اور اینپ ولڈنی ےس تبحص رک راضتع وھچےٹ نپ ںیم وہیت ےہ ۔ رضحت رمع ےن رفامای اینپ یب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑبے نپ ںیم راضتع اک ایبؿ

     1363    حسیث 

ٌٔيٕس  ََٓذَصَب فٔی ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٟب٨َّا  ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔی ٩ِ٣ٔ ثَِسیَٔضا  ِّی ٣َٔؼِؼُت  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ زٔيَّ  ٌَ بَِلىٔي أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ أَبَا ٣ُوَسي اِْلَِط

 ًٔ ِٔ ٕ ا٧ُِوزِ ٣َاَذا ُت وز ٌُ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِيَک  ًَ ِس ََح٣َُِت  َٗ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي ََل أَُراَصا إَٔلَّ  َ٘ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي َٓ َ٘ َٓ ي بٔطٔ اٟزَُّج١َ 

ا٢َ أَبُو  َ٘ َٓ َٟئِن  َِٟحِو ًََة إَٔلَّ ٣َا ََاَ٪ فٔی ا وزٕ ََل َرَؿا ٌُ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ أ٧ََِت  ُ٘ ٤َاَذا َت ٩ًَِ َطِيٕئ ٣َا َٓ ٣ُوَسي ََل َتِشأَُٟونٔی 

 ٥ِ ُٛ ٔ َِٟحبِرُ بَيَِن أَِهُضز  ََاَ٪ صََذا ا

 ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اوب ومٰیس ارعشی ےس اہک ںیم اینپ وعرت اک دودھ اھچیت ےس وچس راہ  اھوہ ریمے ییحی نب دیعس

ٹیپ ںیم الچ ایگ اوب ومٰیس ےن اہک وہ ریمے زندکی وہ وعرت ھجت رپ رحاؾ وہآ ی علااہلل نب وعسمد ےن اہک دوھکی ایک ہلئسم اتبےت وہ اس 

ایک ےتہک وہ علااہلل نب وعسمد ےن اہک راضتع وہ ےہ وج دو ربس ےک ادنر وہ بج اوبومسی ےن اہک ھجم صخش وک اوب ومٰیس وبےل ااھچ مت 

 ےس ھچک تم وپاھچ رکو بج کت ہی اعمل مت ںیم وموجد ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ راضتع یک فلتخم دحوثیں اک

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 راضتع یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1364    حسیث 

ًَةٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ا٢َ یََِحُ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٔ ِٟؤََلَزة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا  ٣َا َیَِحُ

اعہشئ ےس روای ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای راضتع ےس رحاؾ وہ اجات ےہ وج بسن ےس رحاؾ  رضحت اؾ اوملنینم

 وہ اجات ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿراضتع یک فلتخم دحوثیں اک

     1365    حسیث 



 

 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ِت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ََّضا أَِخبََرِتَضا أ٧َ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ أ٧ََِنی ٩ًَِ ُجَسا٣ََة ب٨ِٔٔت َوصِٕب اِْلََسٔسیَّٔة أ٧َ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي َوَس٠َّ

ارَٔض يَ  َٓ ُت أَ٪َّ اٟزُّو٦َ َو َّي َذََکِ ِِٟٔي٠َٔة َحً ََل َيُْضُّ أَِوََلَزص٥ُِ ٩ًَِ ا َٓ َٔک  وَ٪ ذَٟ ٌُ  ِؼ٨َ

ذجاہم تنب وبہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم ےن دصق ایک  اھ ہک عنم رکدوں امجع ےس نج کت 

 اوالد وک اصقنؿ ںیہن وہات۔ وعرت اےنپ ےچب وک دودھ الپےئ رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک روؾ اور افرس ےک ولگ ااسی ایک رکےت ںیہ اور اؿ یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب راضع ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 راضتع یک فلتخم دحوثیں اک ایبؿ

     1366    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩َ٣ِ ث٥َُّ ٩ًَِ  ٠ُو٣َإت یََُحِّ ٌِ إت ٣َ ٌَ ًَِْشُ َرَؿ آٔ٪  ُِٟقِ َِٟت ََاَ٪ َٓٔى أ٧ُِز٢َٔ ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ

ُِٟقِ  ُ ٩ِ٣ٔ ا أ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َٓٔى يُِقَ ًَ َّی اهَّللُ  َِّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُتُوف َٓ ٠ُو٣َإت  ٌِ زَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔي٥ٔ آ٧ٔبِٔش٥ٔ اهَّللٔ اٟنُٔشِد٩َ بَٔد٤ِٕص ٣َ

 َٔ ِٟبُيُو  َٛٔتاب ا

رضحت اعہشئ ےن رفامای ےلہپ رقآؿ رشفی ںیم ہی ارتا  اھ ہک دس ابرہ دودھ الپےئ وت رحتم اثتب وہیت ےہ رھپ وسنمخ وہ ایگ اور اپچن 

 ابر الپان رہھٹا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک وافت وہیئ اور ولگ اس وک رقآؿ ڑپےتھ ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم : ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

     1367    حسیث 

ُط فٔی  َٟ َّا  َٙ َٔشِ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ُّ ث٩َ٤ََ ٩ًَِ  َُٟط ٣َا٢ْ یَِب٠ُ َٓکَاَ٪  ِبٕس  ًَ



 

 

 ًَ  َٙ َت ًَ ََائَُط حَٔؼَؼُض٥ِ َو ًَِلي َُشَ َ أ َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ُٗو٦َِّ  ِبسٔ  ٌَ ِٟ َٙ ا َت ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ِبُس َوإَٔلَّ  ٌَ ِٟ  ٠َِيطٔ ا

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش رتشمک الغںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے اور اس 

کی وک وماقف ہصح ادا رکے اگ اور الغؾ اس یک صخش ےک اپس ااتن امؽ ہک الغؾ یک تمیق دے ےکس وت اس الغؾ یک تمیق اگل رک رہ اکی رش

 رطػ ےس آزاد وہ اجےئ اگ اور ارگ اس ےک اپس امؽ ںیہن ےہ وت سج دقر اس الغؾ ںیم ےس آزاد وہا ےہ اانت یہ ہصح آزاد رےہ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

     1368    حسیث 

 ٌَ ّؼا ث٠َُُثُط أَِو ُرَُ ِ٘ ُٙ َسيُِّسُظ ٨ِ٣ُٔط ٔط ٔ ت ٌِ ِبٔس يُ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ا ُط أَِو َسِض٤ّا ٩ِ٣ٔ َٗ َٔ ُط أَِو نِٔؼ

ٔؽ َوَذَٟٔک أَ٪َّ اِْلَِس  ِ٘ َٙ َسيُِّسُظ َوَسمَّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اٟظِّ ًَِت ُٙ ٨ِ٣ٔطُ إَٔلَّ ٣َا أَ ٔ ت ٌِ َّطُ ََل َي َس ٣َِوتٔطٔ أ٧َ ٌِ ََ ٤ََّا ُض٥ٔ  ٔؽ إ٧ٔ ِ٘ َة َذَٟٔک اٟظِّ َٗ ًََتا

َٔک ٣َا  َّّرا فٔی ذَٟ ٤َِٟئِّت َوأَ٪َّ َسيَِّسُظ ََاَ٪ ٣َُدي َٓاةٔ ا َس َو ٌِ ََ ٥َِٟ َوَجَبِت َوََا٧َِت  ٤ُِٟوصٔي  ٔ ا ًَلَی َسئِّسظ ِبٔس  ٌَ ٠ِٟٔ ُٙ ِت ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ ًَاَغ 

 ٔ يِر َِ ٔ ِس َػاَر ٟ َٗ َٟطُ  ِبٔس ْٔلَ٪َّ ٣َا ٌَ ِٟ ِٙ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا ٔ ت ٌِ ٥َِٟ َي ُٙ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ َی٩ُِٜ ٤ُ٠ِٟٔوصٔي إَٔلَّ ٣َا أََخَذ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َو ٔ ت ٌِ َٕ َي َِٜي َٓ  ٔ ظ

وِ  َٗ ًَلَی  ِبسٔ  ٌَ ِٟ ٤ََّ ا َُٟض٥ِ َوإ٧ٔ َِٟوََلُئ َوََل َیِثبُُت  َُٟض٥ِ ا َة َوََل أَثِبَُتوَصا َوََل  َٗ َتا ٌَ ِٟ َِٟيُشوا ص٥ُِ ابَِتَسُُئا ا ی٩َ  ٤َِٟيُِّت صَُو ٦ٕ آََّخٔ ٍَ َذَٟٔک ا ا َػ٨َ

َٟطُ  َٙ َوأُثِبَٔت  َت ًِ َّٟٔذي أَ ُ  ا ٔ إَٔلَّ أَِ٪ ی َُيِرٔظ ََل یُِح١ُ٤َ َذَٟٔک فٔی ٣َا٢ٔ  َٓ َِٟوََلُئ  إٔ٪َّ َذَٟٔک ََلز٦ْٔ ا َٓ َٙ ٣َا بَقَٔی ٨ِ٣ُٔط فٔی ٣َأٟطٔ  ٔ ت ٌِ وصَٔي بٔأَِ٪ َي

َّطُ  ٤َِٟئِّت ْٔل٧َ ٠ًََِيطٔ َوصَُو فٔی ث٠ُُٔث ٣َا٢ٔ ا َٔک  ََائٔطٔ أَِ٪ َیأِبَِوا ذَٟ َِٟيَص ُْٟٔشَ ََائٔطٔ َوَوَرثَتٔطٔ َو ْر  ُْٟٔشَ َٔک ََضَ ًَلَی َوَرثَتٔطٔ فٔی ذَٟ  َِٟيَص 

امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک ومٰیل ارگ اےنپ رمےن ےک دعب اےنپ اغمل اک اکی ہصح ےسیج ثلث ایرعب ای فصن آزاد رک اہک امکل ےن 

اجےئ وت دعب ومٰیل ےک رماجےن ےک ایس دقرہصح انتجومٰیل ےن آزاد ایک  اھ آزاد وہاجےئ اگ ویکہکن اس ےصح یک آزادی دعب ومٰیل ےک 

کت ومٰیل ازدنہ  اھ اس وک اایتخر  اھ بج رم ایگ وت وماقف اس یک وتیص ےک ایس دقرہصح آزاد وہاگ رماجےن ےک الزؾ وہیئ اور بج 

اور ابیق الغؾ آزاد ہن وہاگ اس واےطس ہک وہ ریغ یک کلم وہاگ وت ابیق الغؾ ریغ یک رطػ ےس ویکرکن آزاد وہاگ ہن اس ےن آزادی رشوع یک 

ہکلب ہی تیم اک لعف ےہ ایس ےن آزاد ایک اور ایس ےن اےنپ ےیل والء اثتب یک وت ریغ ےک  اور ہن اثتب یک اور ہن اس ےک واےطس والء ےہ

امکل ںیم ویکرکن درتس وہاگ اہتبل ارگ ہی وتیص رک اجےئ ہک ابیق الغؾ یھب اس ےک امؽ ںیم ےس آزاد رکدای اجےئ اگ اور ثلث امؽ ںیم 

 رشوکیں ایواروثں وک رعتض ںیہن اتچنہپویکہکن اؿ اک ھچک رضر ںیہن ۔ ےس وہ الغؾ آزاد وہ اتک وہ وت آزاد وہاجےئ اگ رھپ اس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

     1369    حسیث 

ا٢َ  َٗ َ ٠َِيطٔ ٠َُُّطُ فٔی ث٠ُُثٔطٔ َوَذَٟٔک أ ًَ  َٙ َت ًَ طُ  َ٘ َبتَّ ًِٔت َٓ ًَِبسٔظٔ َوصَُو ٣َزٔیْف  َٙ َرُج١ْ ث٠َُُث  ًَِت ِو أَ َٟ َٟةٔ اٟزَُّج١ٔ ٣َأٟک َو ٔ َِٟيَص ب٨ِ٤َٔز َّطُ  ٧

 ٔ َس ٣َِوت ٌِ ََ  ٔ ِبٔسظ ًَ ُٙ ث٠َُُث  ٔ ت ٌِ َّٟٔذي ُي َس ٣َِوتٔطٔ ْٔلَ٪َّ ا ٌِ ََ  ٔ ًَِبٔسظ ُٙ ث٠َُُث  ٔ ت ٌِ ِبَس ُي ٌَ ِٟ ُط َوأَ٪َّ ا ُ٘ ُِٔذ ًِٔت ٥ِ َی٨ِ َٟ ٍَ ٓٔيطٔ َو ًَاَغ َرَج ِو  َٟ طٔ 

٠َِيطٔ فٔی  ًَ  َٙ َت ًَ ًَاَغ َوإِٔ٪ ٣َاَت  ُط إِٔ٪  ٠َِيطٔ ٠َُُّ ًَ  ُٙ ٔ ت ٌِ َٙ ث٠ُُثٔطٔ فٔی ٣ََزٔؿطٔ َي َّٟٔذي یَبٔتُّ َسيُِّسُظ ًِٔت ٤َِٟئِّت ا ث٠ُُثٔطٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ أ٣ََِز ا

 ٔ ٔحئح َجائٔزْ فٔی ٣َأٟطٔ ٠َُِّطٔ َجائٔزْ فٔی ث٠ُُث ٤َا أَ٪َّ أ٣ََِز اٟؼَّ َٛ  طٔ 

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اینپ امیبری ںیم اہتیئ الغؾ آزاد رکدای وت وہ ثلث امؽ ںیم ےس وپرا آزاد وہاجےئ اگ ویکہکن ہی لثم اس 

 ہک اس یک آزادی  یعط ںیہن بج کت زدنہ ےہ صخش ےک ںیہن ےہ وج اینپ اہتیئ الغؾ یک آزادی اینپ ومت رپ قلعم رکدے اس واےطس

روجع رک اتک ےہ اور سج ےن اےنپ رمض ںیم اہتیئ الغؾ اعطق آزاد رکدای ارگ وہ زدنہ رہ ایگ وت لک الغؾ آزاد وہاجےئ اگ ویکہکن تیم اک 

 اہتیئ امؽ ںیم وتیص درتس ےہ ےسیج حیحص اسمل اک فرصػ لک امکل ںیم درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزاد رک دے ۔

 

ضة
 وج صخش الغؾ ںیم ےس اانپ ج

     1370    حسیث 

 ٔ َّي َتُحوَز َطَضاَزتُطُ َوَتت طُ َحً َ٘ ََٓبتَّ ًِٔت َُٟط  ًَِبّسا   َٙ َت ًِ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ أَ ٠َِيَص َٟٔشئِّسظٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن َٗ َٓ یَُّتطُ َوَیِثبَُت ٣ٔيَراثُطُ  ٥َّ َُحِّ

ِّٚ ْٔلَ٪َّ  ٠َِيطٔ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟزِّ ًَ ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ أَِو خِٔس٣َٕة َوََل َیِح١َٔ٤  ِبٔسظ ًَ ًَلَی  ٠َِيطٔ ٣ِٔث١َ ٣َا َيِظتَرُٔن  ٠َِيطٔ ًَ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ ا َوَس٠َّ ًَ  َٙ َت ًَ ََائَُط حَٔؼَؼُض٥ِ َو ًَِلي َُشَ َ أ َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ًَ ُٗو٦َِّ  ًَِبٕس  ُط فٔی  َٟ َّا  َٙ َٔشِ ًَِت ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ أَ َٗ ِبُس  ٌَ ِٟ

تٔطٔ َوََل َیِد٠ُٔلَضا ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًََتا ُّٙ بٔاِست٤َِٜٔا٢ٔ  ِبُس َخأّٟؼا أََح ٌَ ِٟ َُٟط ا ُضَو إَٔذا ََاَ٪  َٓ  ِّٚ  اٟزِّ

اہک امکل ےن سج صخش ےن اانپ الغؾ  یعط وطر رپ آزاد رکدایاہیں کت ہک اس یک اہشدت وہآ ی اور اس یک رحتم وپری وہآ ی اور اس 

یک ریماث اثتب وہآ ی اب اس ےک ومٰیل وک ںیہن اتچنہپہک اس رپ یسک امؽ ایدختم یک رشط اگلدے ای اس رپ ھچک الغیم اک وبھج ڈاےل 

ت یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش اانپ ہصح الغؾ ںیم ےس آزاد رکدے وت اس یک تمیق اگل رک رہ اکی رشکی وک ویکہکن آرضحن

وماقف ہصح رک آزاد رکے اور الغؾ اس ےک اورپ آزاد وہاجےئ اگ سپ سج وصرت ںیم وہ الغؾ اخص ایس یک کلم ےہ وت زایدہ رت اس یک 



 

 

 الغیم اک وبھج اس رپ ہن رےھک ےکس اگ۔آزادی وپری رکےن اک دقحار وہاگ اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزادی ںیم رشط رکےن اک ایبؿ

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ںیم رشط رکےن اک ایبؿ

     1371    حسیث 

َِٟبِْصٔ  َِٟحَش٩ٔ ا ٔ ٩ًَِ ا ب ًَ  َٙ َت ًِ ٥َ أَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أَ٪َّ َرُجَّل فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ّة يِّ َو ُط ٔستَّ َٟ يّسا 

 َٝ َٙ ث٠َُُث ت٠ِٔ ًَِت َ أ َٓ ٥َ بَِي٨َُض٥ِ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  أَِسَض٥َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ بٔيسٔ  ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ  ٌَ ِٟ  ا

نسح رصبی اور دمحم نب ریسنی ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اےنپ ھچ الغومں وک 

 آزاد رک دای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رقہع ڈاؽ رک دو یک آزاد اقمئ ریھک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آزادی ںیم رشط رکےن اک ایبؿ

     1372    حسیث 

ُط ٠ََُّضُ  َٟ ا  ّ٘ َٙ َرٗٔي َت ًِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُجَّل فٔی إ٣َٔاَرةٔ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ أَ ًَ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٥ِ ٩ًَِ َربٔي َٟ ا َو ٌّ َُيِرُص٥ُِ  ٥ِ َج٤ٔي ُط ٣َا٢ْ  َٟ ی٩َُِٜ 

 َ٤ِٟ ُد َسِض٥ُ ا ًَلَی أَیِّض٥ِٔ َیِْخُ ٔش٤َِت أَثََِلثّا ث٥َُّ أَِسَض٥َ  ُ٘ َٓ  ٔٙ أ٣َََز أَبَاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ بٔت٠َِٔک اٟزَّٗٔي ًَلَی َٓ ِض٥ُ  ٍَ اٟشَّ َٗ َو َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ت ٌِ َي َٓ ئِّت 

 ٍَ َٗ َّٟٔذي َو ٠ُُث ا َٙ اٟثُّ َت ٌَ َٓ ِض٥ُ أََحٔس اِْلَثََِلٔث   ٠ًََِيطٔ اٟشَّ

رہعیب نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اابؿ نب امثعؿ یک الختف ںیم اےنپ بس الغومں وک آزاد رک دای اور وسا اؿ 

الغومں ےک اور ھچک امؽ اس صخش ےک اپس ہن  اھ وت اابؿ نب امثعؿ ےن مکح ایک اؿ الغومں ےک نیت ےصح ےئک  ےئ رھپ سج ےصح رپ تیم 

 ہصح الکن وہ الغؾ آزاد وہ  ےئ اور بج وصحں رپ واروثں اک انؾ الکن وہ الغؾ رےہ ۔ اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔



 

 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 د وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔بج الغؾ آزا

     1373    حسیث 

ُط ٣َاُٟطُ  ٌَ ٔ َٙ َتب ٔ ًِت ُ ِبَس إَٔذا أ ٌَ ِٟ ٨َُّة أَ٪َّ ا ِت اٟشُّ ـَ و٢ُ ٣َ ُ٘ طُ َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

 اہشب ےتہک ےھت ہک تنس اجری ےہ اس ابت رپ بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ ایس وک ےلم اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔

     1374    حسیث 

٤ُِٟکَاَتَب إَٔذا  ِبَس َوا ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ـّ َٔک أَِي ُِّن ذَٟ ا یَُبي ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ ٥ِ تُِؤَخِذ َٗ َٟ َضاُت أَِوََلزٔص٤َٔا َو ٠ََِٓشا أُخَٔذِت أ٣ََِواُُٟض٤َا َوأ٣َُّ أَ

َُٟض٤َا َِٟيُشوا بٔأ٣ََِوا٢ٕ  َُّض٥ِ   أَِوََلزُص٤َُا ْٔل٧َ

اہک امکل ےن اس یک د لی ہی ےہ ہک الغؾ اور اکمبت بج سلفم وہاجںیئ وت اؿ ےک امکل اور اؾ ددل ےل ںیل ےگ رگم اوالد وک ہن ںیل ےگ 

 ہکن اوالد الغؾ اک امکل ںیہن ےہ۔ویک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔

     1375    حسیث 

َٔک  ُِّن ذَٟ ا یَُبي ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ َُٟسُظ فٔی ٣َأٟطٔ  َٗ ٥ِ یَِسُخ١ِ َو َٟ ُط  َٟ ًَُط ٣َا َّٟٔذي ابَِتا ٍَ َواِطتََرَن ا ِبَس إَٔذا بٔي ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ـّ  أَِي

اہک امکل ےن اس یک د لی ہی یھب ےہ ہک الغؾ بج اچیب اجےئ اور رخدیار اس ےک امکل ےنیل یک رطػ رکےل وت اوالد اس ںیم دالخ ہن وہ 

 یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ اجےئ اس اک امؽ وکؿ ےل ۔

     1376    حسیث 



 

 

ِبَس إَٔذا َجَزَح أُخَٔذ صَُو َو٣َ  ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ـّ َٔک أَِي ُِّن ذَٟ ا یَُبي ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ َُٟسظُ َٗ ٥ِ یُِؤَخِذ َو َٟ  اُٟطُ َو

 اہک امکل ےن الغؾ ارگ یسک وک زیمخ رکے وت اس دتی ںیم وہ وخد اور امؽ اس اک رگتف ایک اجےئ اگ رگم اس یک اوالد ےس وماہذہ ہن وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زاد وہان اور آزاد رکےن ےک اایتخر اک ایبؿاؾ ودل اک آ

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اؾ ودل اک آزاد وہان اور آزاد رکےن ےک اایتخر اک ایبؿ

     1377    حسیث 

ََٟسِت ٩ِ٣ٔ َسيِّسٔ  ٕ َو ا٢َ أَی٤َُّا َؤٟيَسة َٗ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ ثَُضا َوصَُو ٩ًَِ  َضا َوََل َیَضبَُضا َوََل یَُورِّ ٌُ َُّط ََل َیبٔي إ٧ٔ َٓ َصا 

ةْ  َٓنَٔی َُحَّ إَٔذا ٣َاَت  َٓ ٍُ بَٔضا  ٔ  َيِشَت٤ِت

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای وج ولڈنی اےنپ امکل ےس ےنج وت امکل اس ےک ہب ےچیب ہن ہبہ رک ہن وہ 

 ےک کلم ںیم آ یتک ےہ ہکلب بج کت امکل زدنہ رےہ اس ےس زمے ےل بج رم اجےئ وہ آزاد وہ اجےئ یگ ۔ امکل ےک واروثں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایتخر اک ایبؿاؾ ودل اک آزاد وہان اور آزاد رکےن ےک ا

     1378    حسیث 

َضا َ٘ َت ًِ َ أ َٓ بََضا َسيُِّسَصا ب٨َٔإر أَِو أََػابََضا بَٔضا  ِس ََضَ َٗ أب أََتِتُط َؤٟيَسْة  َِٟدلَّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 رضحت رمع نب اطخب ےک اپس اکی ولڈنی آیئ سج وک اس ےک ومیل ےن آگ ںیم الجای  اھ آپ ےن اس وک آزاد رک دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1379    حسیث 



 

 

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ أََتِيُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٥َٜٔ أ٧َ َِٟح  إٔ٪َّ َجارٔیَّة لٔی ََا٧َِت َتزِعَی ٤ّ٨ََُا لٔی ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا

٨ًَِضَ  ُِٟتَضا  َ َشأ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َُٓ٘ٔسِت َطاْة ٩ِ٣ٔ ا ِس  َٗ حٔئُِتَضا َو ٠ََل٤ُِت َٓ َٓ ٨ُِت ٩ِ٣ٔ بَىٔي آَز٦َ  ُٛ ٠َِيَضا َو ًَ ُت  ِٔ أَٔس َٓ ئُِب  َِٟت أ٠َََََضا اٟذِّ ا َ٘ َٓ ا 

 َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٩َِ اهَّللُ  ًَ َّی اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  ُ٘ ٔ ًِت
ُ أ َٓ َبْة أَ َٗ ًَلَیَّ َر َ َوِجَضَضا َو ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َ َ٘ َٓ ٤َأئ  َِٟت فٔی اٟشَّ ا ا َ٘

َضا ِ٘ ٔ ًِت ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت أ٧ََِت َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا َ٘ َٓ 

رمع نب مکح ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آای اور اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمی اکی 

 واہں ایگ داھکی وت اکی رکبی مگ ےہ وپاھچ ںیم ےن اکی رکبی اہکں ےہ وبیل اس وک ایڑیای اھک ایگ ےہ ولڈنی رکبایں رچا ریہ یھت بج ںیم

ےھجم ہصغ آای آرخ ںیم آدیم  اھ ںیم ےن اکی امطہچ اس ےک ہنم رپ ڑجا ریمے ذےم اکی ربدہ آزاد رکان وابج ےہ ایک ایس وک آزاد رک 

امای اہلل لج الجہل اہکں ےہ وہ وبیل آامسؿ رپ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای دوں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ولڈنی ےس رف

 ںیم وکؿ وہ وبیل آپ یلص اہلل ہیلع وملس اہلل ےک روسؽ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس صخش وک رفامای اس وک آزاد رک دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1380    حسیث 

ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ جَ  وز ٌُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اَئ إ

 ُ ٨َِت َتَزاَصا ٣ُِؤ٨َ٣ّٔة أ ُٛ إِٔ٪  َٓ َبّة ٣ُِؤ٨َ٣ّٔة  َٗ ًَلَیَّ َر ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ َسِوَزاَئ  َّی بَٔحارَٔیٕة  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  ُ٘ ٔ ًِت

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َِٟت نَ اهَّللُ  ا َٗ ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا٢َ أََتِظَضٔسی٩َ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ََٟط إَٔلَّ اهَّللُ  ٔ ا٢َ أَتُو٨ٔٗٔيَن ٥َ أََتِظَضٔسی٩َ أَِ٪ ََل إ َٗ  ٥ِ ٌَ

 ًِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٤َِِٟؤت  َس ا ٌِ ََ ٔث  ٌِ َب ِٟ َضابٔا ِ٘ ٔ  ت

دیبع اہلل نب علااہلل نب ہبتع نب وعسمد ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ااصنری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اکیل ولڈنی ےل 

رک آای اور اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمے اورپ اکی املسمؿ ربدہ آزاد رکان وابج ےہ ایک ںیم اس وک آزاد رک دوں ارگ آپ 

ںیہ ہک ہی ومہنم ےہ وت ںیم ایس وک آزاد رک دوں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ولڈنی ےس رفامای ایک وت نیقی رکیت ےہ اس ابت وک ہک ےتہک 

 ںیہن ےہ وکیئ وبعمد اچس وساےئ اہلل ےک وہ وبیل اہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وت نیقی رکیت ےہ اس ابت وک ہک دمحم اہلل ےک

 وہ وبیل اہں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک وت نیقی رکیت ےہ اس ابت رک ہک رمےن ےک دعب رھپ یج اںیھٹ ےگ وبیل اہں روسؽ ںیہ

 بت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس وک آزاد رک دے



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1381    حسیث 

ا٢َ أَبُو صَُزیِزَ  َ٘ َٓ ُٙ ٓٔيَضا اب٩َِ ز٧ّٔا  ٔ ت ٌِ َبْة َص١ِ يُ َٗ ٠َِيطٔ َر ًَ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َتُٜوُ٪  ٥ِ ذَ ٩ًَِ ُسئ١َٔ أَبُو صَُزیَِزَة  ٌَ ٨ًَِطُ َة َن  َٟٔک یُِحزُٔئ 

 اوبرہریہ ےس وساؽ وہا ہک سج صخش رپ اکی ربدہ آزاد رکان الزؾ وہ ایگ وہ ودل ازلان وک آزاد رک  اتک ےہ وجاب دای اہں رک  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الء ےک ایبؿ ںیماتکب قتع اور و :   ابب

 سج ولڈنی ای الغؾ اک اتعؼ وابج ںیم آزاد رکان درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1382    حسیث 

َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ََٟة ب٩ِٔ ًُبَِيٕس اِْلَِنَؼارٔيِّ َوََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا ـَ َٓ  ٠ًََ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َتُٜوُ٪  ِيطٔ ُسئ١َٔ 

٨ًَِطُ  َٔک یُِحزُٔئ  ٥ِ ذَٟ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟس ز٧ّٔا  َٙ َو ٔ ت ٌِ َٟطُ أَِ٪ ُي َبْة َص١ِ یَحُوُز  َٗ  َر

اضفہل نب دیبعااصنری ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےس وپاھچ سج صخش رپ اکی ربدہ آزاد رکان الزؾ وہ ایگ وہ ودلا زلان وک آزاد رک  اتک ےہ 

 وجاب دای اہں رک  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں وابج ااتعؼ ںیم
 
ب ہ 

 

ہ ب

 نج ربدوں اک آزاد رکان درتس 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ں وابج ااتعؼ ںیم
 
ب ہ 

 

ہ ب

 نج ربدوں اک آزاد رکان درتس 

     1383    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُ  ًَ ا٢َ ََل ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٕن  َِٟوأجَبةٔ َص١ِ ُتِظتََري ََْٔشِ َبٔة ا َٗ ٩ًَِ اٟزَّ  َز ُسئ١َٔ 

  وہ رشط اگل رک رخدی ایک اجےئ اہک ںیہن ۔
  
 
 علا اہلل نب رمع ےس وساؽ وہا ہک سج ربدہ اک آزاد رکان واج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

ں وابج ااتعؼ ںیم
 
ب ہ 

 

ہ ب

 نج ربدوں اک آزاد رکان درتس 

     1384    حسیث 

َضا َٓٔى َو  ُ٘ ٔ ت ٌِ َّٟٔذي يُ َُّط ََل َيِظتَرٔیَضا ا َِٟوأجَبٔة أ٧َ أب ا َٗ ُت فٔی اٟزِّ ٌِ َٔک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ ا٢َ ٣َأٟک َوذَٟ ٠َِيطٔ ََْٔشِ َٗ ًَ ًَلَی أَِ٪ َجَب  ٕن 

ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا ٠َّٟٔٔذي َيِظتَرُٔن  ـَ َُّط َي ٕة ْٔل٧َ َبٕة َتا٣َّ َٗ ٠َِيَشِت بَٔز َٓ ١َ َذَٟٔک  ٌَ َٓ َّطُ إَٔذا  َضا ْٔل٧َ َ٘ ٔ ت ٌِ  ٩ِ٣ٔ ًِٔتَ٘ٔضاُي

آزاد رکدوں اگ اس اہک امکل ےن وج صخش الغؾ وک آزاد رکےن ےک ےیل اور اس رپ آزاد رکان وابج وہ وت اس رشط ےس ہن رخدیے ہک ںیم 

 واےطس ہک ارگ اس رشط ےس رخدیے اگ وت اب عئ راعتی رکےک اس یک تمیق مک رکدے اگ اس وصرت ںیم وہ وپرارہبق ہن وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدے یک رطػ ےس آزاد رکےن اک ایبؿ

 ب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 رمدے یک رطػ ےس آزاد رکےن اک ایبؿ

     1385    حسیث 

ٔلَی َٔک إ ِت ذَٟ َ
طُ أََراَزِت أَِ٪ تُوصَٔي ث٥َُّ أََّخَّ ٤َِزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ أ٣َُّ ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی  ِس ََا٧َِت  ٩ًَِ  َٗ َِٜت َو َض٠َ َٓ أَِ٪ ُتِؼبَٔح 

 َ ِت بٔأ اَص٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨ًََِضا   َٙ ٔ ًِت ُ َضا أَِ٪ أ ٌُ َٔ ٕس أََی٨ِ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٠ُِت ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ ٔ ت ٌِ َس ب٩َِ ِ٪ ُت ٌِ ٔس٥ُ إٔ٪َّ َس

َضا ٌُ َٔ َض١ِ ی٨َِ َٓ َِٜت  ِّی َص٠َ ٥َ إٔ٪َّ أُم ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّی اهَّللُ  ًَُباَزَة  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًََِضا   َٙ ٔ ًِت ُ أَِ٪ أ

 ٥ِ ٌَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َن

 علاارلنمح نب ایب رمعہ ےن وتیص رک ےن اک ارادہ ایک رھپ حبص کت دری یک رات وک رم ںیئگ اور اؿ اک دصق ربدہ آزاد رکےن اک  اھ علاارلنمح

ںیم اینپ امں یک رطػ ےس آزاد رک دوں وت اؿ وک ھچک افدئہ وہاگ اقمس ےن اہک دعس نب ابعدہ ےن اہک ںیم ےن اقمس نب دمحم ےس وپاھچ ارگ 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس رعض ایک ہک ریمی امں رم آ ی ارگ ںیم اس یک رطػ ےس آزاد رک دں ایک اس وک افدئہ وہاگ آپ 

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اہؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدے یک رطػ ےس آزاد رکےن اک ایبؿ

     1386    حسیث 



 

 

 ٕ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَِٔی بَِْکٕ فٔی ٧َِو٦ َِّی  ا٢َ تُُوف َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ ٠َِيطٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨ُِط  ًَ ِت  َ٘ ًَِت َ أ َٓ ٧َا٣َُط 

َٔک  ٔلَیَّ فٔی ذَٟ ُت إ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أََحبُّ ٣َا َس٤ٔ َٗ ثٔيَرّة  َٛ ابّا  َٗ ٥َ رٔ  َوَس٠َّ

 تہب ےس ربدے آزاد ن ے۔ٰییحی نب دیعس ےن اہک علاارلنمح نب اوب رکبوسےت وسےت رم  ےئ رضحت اعہشئ ےن اؿ یک رطػ ےس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اور زاہین اور ودل زان ےک آزاد رکےن اک ایبؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 ربدے آزاد رکےن یک 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اور زاہین اور ودل

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  زان ےک آزاد رکےن اک ایبؿربدے آزاد رکےن یک 

     1387    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُس  ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ١ُ ـَ ِٓ أب أَیَُّضا أَ َٗ ٩ًَِ اٟزِّ ئ١َٔ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ُشَضا ٨ًَِٔس أَص٠َِٔضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٔ ٥َ أَََُِلَصا ث٨ّ٤ََا َوأَِن  َوَس٠َّ

رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس وساؽ وہا وکؿ اس ربرہ آزاد رکان الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس 

 ےن رفامای سج یک تمیق اھبری وہ اور اس ےک اموکلؿ رک تہب رموغب وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اور زاہین اور ودل زان ےک آزاد رکےن اک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ربدے آزاد رکےن یک 

     1388    حسیث 

َس  َٟ َٙ َو َت ًِ َّطُ أَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ طُ ٩ًَِ   ز٧ّٔا َوأ٣َُّ

 علا اہلل نب رمع ےن ودل ازلان وک اور اس یک امں وک آزاد ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اد رکےوال ایس وک ےلم یگ وج آز



 

 

     1389    حسیث 

ِّی ََاَتبِ  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ َِٟت َجائَِت بَزٔیَزةُ  ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَا٦ٕ ٩ًَِ  ٕٚ فٔی ١َُِّ  ٍٔ أََوا ًَلَی تِٔش ُت أَصِلٔی 

ًَائَٔظُة إِٔ٪ أََحبَّ  َِٟت  ا َ٘ َٓ أًَٔي٨ٔيىٔي  َٓ ْة  ٔلَی  أُوٗٔيَّ ََٓذصََبِت بَزٔیَزةُ إ ٠ُِت  ٌَ َٓ ًََسِزتَُضا َویَُٜوَ٪ لٔی َوََلُُئٔک  ٨ِٔک  ًَ ُض٥ِ  َٟ َصا  أَص٠ُِٔک أَِ٪ أًَُسَّ

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  َحائَِت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ أَص٠َِٔضا َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٠َِيَضا  ًَ أَبَِوا  َٓ َُٟض٥ِ َذَٟٔک  َِٟت  ا َ٘ َٓ ائَٔظَة  طٔ َوَس٥ََّ٠ َجأْٟص أَص٠َِٔضا  ٌَ ٔ َِٟت ٟ ا َ٘ َٓ

َٔک َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ٍَ ذَٟ َش٤ٔ َٓ َُٟض٥ِ  َِٟوََلُئ  ًَلَیَّ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا أَبَِوا  َٓ َٔک  ٠َِيض٥ِٔ ذَٟ ًَ ِؿُت  ِس َُعَ َٗ ِّی  ٔن ََٟضا إ َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

َّی اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  أَِخبََرِتُط  ٠َِت َٓ ٌَ َٔ َٓ  َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ َِٟوََلَئ  َُٟض٥ِ ا ٥َ ُخٔذیَضا َواِطتَرِٔٔط  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اهَّللَ َوأَثِىَي  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا٨َّٟأض  ًَ َّی اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٌِ ًَائَٔظُة ث٥َُّ  ََ ا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٤َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ   َٓ ُس 

 َ ُضَو بَاك١ْٔ َوإِٔ٪ َ َٓ َِٟيَص فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ  ٕن  َِٟيَشِت فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ ٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ََشِ وكّا  اُئ اهَّللٔ َيِظتَرٔكُوَ٪ َُشُ ـَ َٗ ٕن  اَ٪ ٣ٔائََة ََشِ

 َٙ ًَِت َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ُٙ َوإ٧ٔ َ ُن اهَّللٔ أَِوث ُّٙ َوََشِ  أََح

رضحت اعہشئ ےک اپس ربریہ آیئ اور اہک ہک ھجم وک ریمے ولوگں ےن اکمبت ایک ےہ ون اوہیق رپ رہ اسؽ ںیم اکی اوہیق وت ریمی دمد رکو 

رضحت اعہشئ ےن اہک ارگ ریتے ولوگں وک وظنمر وہ وت ںیم اکی دہعف ںیم بس ےس دیتی وہں رگم ریتی وال ںیم ولں یگ ربریہ اےنپ 

ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن وال دےنی ےس ااکنر ایک رھپ ربریہ ولٹ رک آیئ رضحت اعہشئ ےک اپس اور روسؽ اہلل یلص  ولوگں ےک اپس آ ی اؿ

ؽ اہلل ہیلع وملس یھب واہں ےھٹیب وہےئ ےھت اور اہک ںیم ےن اےنپ ولوگں ےس ایبؿ ایک وہ ااکنر رکےت ںیہ اور ےتہک ںیہ وال مہ ںیل ےگ روس

اعہشئ ےن اسرا ہصق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای مت ربریہ  رضحت  نس رک وپاھچ ایک احؽ ےہاہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی

وک ےل ول اور وال یک رشط اںیہن ولوگں ےک واےطس رک دو ویکہکن وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے رضحت اعہشئ ےن ااسی یہ ایک دعب اس ےک 

ںیم  ےئ اور ڑھکے وہ رک اہلل لج الجہل یک رعتفی یک رھپ رفامای ایک احؽ ےہ ولوگں اک ایسی رشنیط  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں

 رشط اگلےت ںیہ وج اہلل یک رکاب ںیم ںیہن ںیہ وج رشط اہلل یک اتکب ںیم ہن وہ وہ ابلط ےہ وگ وس ابر اگلیئ اجےئ اہلل اک مکح اچس اور اس یک

 د رکے ۔وبضمط ےہ وال ایس وک ےلم یگ وج آزا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

     1390    حسیث 

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أََر  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ًَ ًَلَی أَ٪َّ َوََلئََضا ٩ًَِ  َٜٔضا  ٌُ ا٢َ أَص٠َُِضا ٧َبٔي َ٘ َٓ َضا  ُ٘ ٔ ت ٌِ اَزِت أَِ٪ َتِظتَرَٔي َجارٔیَّة ُت



 

 

ِٟوَ  ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٨َّٔک َذَٟٔک  ٌَ ا٢َ ََل ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓذََکَ ٨َا  َٟ َٙ َت ًِ  ََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ

ے  علا اہلل نب

 

ی
 
 خ
ت ب

رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن اکی ولڈنی وک رخدی رک آزاد رکان اچاہ اس ےک ولوگں ےن اہک مہ اس رشط ےس 

ج ںیہ ہک وال مہ وک ےلم رضحت اعہشئ ےن ہی ارم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریت ھچک رح

  وج آزاد رکے ۔ںیہن وال ایس وک ےلم یگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

     1391    حسیث 

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ بَزٔیَزَة َجائَِت َت  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ُض٥ِ ٩ًَِ  َٟ ًَائَٔظُة إِٔ٪ أََحبَّ أَص٠ُِٔک أَِ٪ أَُػبَّ  َِٟت  ا َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٌٔيُن  ِشَت

 َٟ اُٟوا ََل إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  َ٘ َٓ َٔک بَزٔیَزةُ ْٔلَص٠َِٔضا  ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٠ُِت  ٌَ َٓ ٔک  َ٘ ٔ ًِت ُ  ٨َا َوََلُُئٔک ث٨َ٤ََٔک َػبَّّة َواحَٔسّة َوأ

رلنمح ےس رواتی ےہ ہک ربریہ آیئ رضحت اعہشئ ےس دمد امےنگن وک رضحت اعہشئ ےن اہک ارگ ریتے ولوگں وک وظنمر وہ رمعہ تنب علاا

ہک ںیم کی تشم اؿ وک ریتی تمیق ادا رکدوں اور ھجت وک آزاد رک دوں وت ںیم رایض وہں ربریہ ےن ہی اےنپ ولوگں ےس ایبؿ ایک اوہنں 

 ط ےس ہک وال مہ وک ےلم ۔ےن اہک مہ ںیہن ںیچیب ےگ رگم اس رش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

     1392    حسیث 

ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ  ًَائَٔظَة َذََکَ ٤َِزةُ أَ٪َّ  ًَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِطتَرٔیَضا ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 َٙ َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘ٔيَضا   َوأَ

وملس ےن رفامای وت رخدی رک آزاد رک دے رمعہ ےن اہک ہک رھپ رضحت اعہشئ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع 

 ویکہکن وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رک دے اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے



 

 

     1393    حسیث 

 ًَ َ ٩ًَِ صٔب َِٟوََلٔئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  تٔطٔ ٩ِ 

 علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم رفامای ہک اوالد یک عیب ای ہبہ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وال ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے

     1394    حسیث 

 ٔ َّطُ یَُوالٔی ٩ِ٣َ َطاَئ إٔ٪َّ َذٟ ًَلَی أ٧َ  ٔ َشطُ ٩ِ٣ٔ َسئِّسظ ِٔ َُ َن ِبسٔ َیبَِتا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ِو أَ٪َّ َٗ َٟ َٙ َو َت ًِ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا َک ََل یَُحوُز َوإ٧ٔ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  َٙ َو٧ََنی َرُجَّل أَذَٔ٪ ٤َِٟٔوََلُظ أَِ٪ یَُوالَٔی ٩ِ٣َ َطاَئ ٣َا َجاَز َذَٟٔک ْٔلَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َت ًِ َ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أ ا٢َ ا َٗ  ٥َ

 َّ َُٟط َوأَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن َذَٟٔک  إَٔذا َجاَز َٟٔشئِّسظ َٓ ٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟوََلٔئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َُٟط أَِ٪ یَُوالَٔی ی اهَّللُ  ِ٪ َیأَِذَ٪ 

ِٟضَٔبةُ  ت٠َِٔک ا َٓ  ٩ِ٣َ َطاَئ 

والء سج وک ںیم اچوہں اگ اس وک ےلم یگ وت ہی اجزئ ںیہن اہک امکل ےن وج الغؾ اےنپ ںیئت ومٰیل ےس ومؽ ےل ےل اس رشط ےس ہک ریمی 

ویکہکن والء ایس وک ےلم یگ وج آزاد رکے اور ارگ ومٰیل ےن الغؾ وک ااجزت دے دی ہک سج ےس یج اچےہ وماالت اک دقع رکےل وت یھب 

اور عنم ایک آپ ےن والء یک عیب اور ہبہ ےس اجزئ ہن وہاگ ویکہکن آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامایوالء اس وک ےلم یگ وج ازاد رکے 

سپ ارگ ومٰیل وک ہی ارم اجزئ وہ ہک الغؾ ےس والیک رشط رکےل ای ااجزت دے سج وک وہ اچےہ والء ےلم اس وصرت ںیم والء اک ہبہ 

 وہاجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

     1395    حسیث 

 ًِ َ أ َٓ ًَِبّسا  ٔ اِطتََري  ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ اٟزُّبَيَِر ب٩َِ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ا ٩ًَِ َربٔي َّ٤٠َ َٓ  ٕ ة ٕ َُحَّ ِبٔس ب٨َُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة ٌَ ِٟ طُ َؤَٟذَٟٔک ا َ٘ َت



 

 

ٔلَی ًُِث٤َاَ٪ بِ  اِخَتَؼ٤ُوا إ َٓ ض٥ِٔ ب١َِ ص٥ُِ ٣ََوأٟي٨َا  ا٢َ ٣ََوالٔی أ٣ُِّ َٗ ا٢َ ص٥ُِ ٣ََوالٔیَّ َو َٗ ُط اٟزُّبَيِرُ  َ٘ َت ًِ ٔ أَ َضي ًُِث٤َاُ٪ ٠ٟٔزُّبَيِر َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ  ٩ٔ

 بَٔوََلئٔض٥ِٔ 

نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک زریب نب وعاؿ ےن اکی الغؾ رخدیا رک آزاد ایک اس الغؾ یک اوالد اکی آزاد وعرت ےس  رہعیب

یھت بج زریب ےن الغؾ وک آزاد رک دای وت زریب ےن اہک اس یک اوالد ریمی ومیل ںیہ اور اؿ یک امں ےک ولوگں ےن اہک امہرے ومیل ںیہ 

 امثعؿ ےک اپس آےئ آپ ےن مکح ایک ہک اؿ یک وال زریب وک ےلم یگ ۔دوونں ےن اڑگھا ایک ارضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

     1396    حسیث 

ٌٔيْس إِٔ٪ ٣َاَت  ٩ِ ًَ  ا٢َ َس َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٤َٟٔ َوََلُُئص٥ُِ  ة ٕ َُحَّ َْٟس ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة َٟطُ َو ًَِبٕس   ٩ًَِ ٤َُِٟشئَّب ُسئ١َٔ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ٥َِٟ  َس ِبْس  ًَ أَبُوص٥ُِ َوصَُو 

ض٥ِٔ  َوََلُُئص٥ُِ ٤ََٟٔوالٔی أ٣ُِّ َٓ  ِٙ َت ٌِ  ُي

ت ےس وہ وت اس ڑلےک یک وال سک وک ےلم یگ دیعس ےن اہک ارگ اس ڑلےک اک دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ارگ اکی الغؾ اک ڑلاک آزاد وعر

 ابپ الغیم یک احتل ںیم رم اجےئ وت وال اس یک امں ےک ومایل وک ےلم یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

     1397    حسیث 

 ٔ َيُٜو٧ُوَ٪ ص٥ُِ ٣ََواٟ َٓ طٔ  ٔلَی ٣ََوالٔی أ٣ُِّ ٤ََِٟوالٔی ی٨َُِشُب إ ٨ًََٔة ٩ِ٣ٔ ا ٤ََُِٟل َُٟس ا ا٢َ ٣َأٟک َو٣ََث١ُ َذَٟٔک َو َيُط إِٔ٪ ٣َاَت َورٔثُوُظ َوإِٔ٪ َجزَّ َٗ

 ًَ ٠ُوا  َ٘ ًَ ٠ُطُ َجزٔیَزّة  ِ٘ ًَ ُض٥ِ َو َٟ ٔلَی ٣ََوالٔی أَبٔيطٔ َوََاَ٪ ٣ٔيَراثُُط  َٙ بٔطٔ َوَػاَر َوََلُُئُظ إ ِٟٔح ُ َٖ بٔطٔ أَبُوُظ أ ًِتََر إِٔ٪ ا َٓ ٠َِيض٥ِٔ َویُِح٠َُس أَبُوُظ ٨ُِط  ًَ  

َٖ َزِوُجضَ  ًِتََر زَٔب إَٔذا ا ٌَ ِٟ ٤ََُِٟل٨ًَُٔة ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟزِأَةُ ا َذَٟٔک ا َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ َِٟحسَّ  ٔ ا َٟٔسَصا َػاَر ب٤ِٔٔث١ٔ َصٔذظ ٨ََضا بَٔو ًَ َّٟٔذي ََل ا ا

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٣َا  ٔة ا ا٣َّ ٌَ ٔ طٔ ٟ طٔ َوإِٔخَوتٔطٔ ْٔل٣ُِّ َس ٣ٔيَرأث أ٣ُِّ ٌِ ََ َة ٣ٔيَراثٔطٔ  ََ٘ٔيَّ ٔة إَٔلَّ أَ٪َّ  َٟ ٔ ٨ِ٤َز ِٟ ُس ا َٟ َث َو ٤ََّا َورَّ ِٙ بٔأَبٔيطٔ َوإ٧ٔ ٥ِ ی٠َُِح َٟ

٤َُِٟواََل  ٨ًََةٔ ا ٤ََُِٟل ا ثََبَت َنَش ا َّ٤٠َ َٓ ًََؼَبْة  َُٟط َنَشْب َوََل  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّطُ  َٖ بٔطٔ أَبُوُظ ْٔل٧َ ٔ تَر ٌِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ طٔ  ًََؼبَتٔطٔ َة ٣ََوالَٔی أ٣ُِّ ٔلَی   بُُط َػاَر إ

ویہ اس ےک وارث  اہک امکل ےن اثمؽ اس یک ہی ےہ الم ہنع وعرت اک ڑلاک اینپ امں ےک ومایل یک رطػ وسنمت وہاگ ارگ وہ رماجےئ اگ



 

 

وہں ےگ ارگ انجتی رکے اگ ویہ دتی دںی ےگ رھپ اس وعرت اک اخودن ارقار رکےل ہک ہی ریماڑلاک ےہ وت اس یک والء ابپ ےک ومایل 

وک ےلم یگ ویہ وارث وہں ےگ ویہ دتی دںی ےگ رگم اس ےک ابپ رپ دح ذقػ ڑپے یگ امکل ےن ایس رطح اہک ارگ وعرت المہنع 

 اس ےک ڑلےک اک ارقار رکےل اک ارقار رکےل ہک ریماڑلاک ےہ وت وہ ڑلاک اےنپ ابپ ےس الم دای اجےئ اگ۔ بج کت اخودن رعیب وہ اور اخودن

ارقار ہن رکے وت اس ڑلےک اک رتہک اس یک امں اور اایخیف اھبیئ وک ہصح دے رک وج چب رےہ اگ ۔ املسمونں اک قح وہاگ اور المہنع ےک 

ومایل وک اس واےطس یتلم ےہ ہک بج کت اس ےک اخودن ےن ارقار ںیہن ایک ہن اس ڑلےک اک بسن ےہ ہن ڑلےک یک ریماث اس یک امں ےک 

 اس اک وکیئ ہبصع ےہ بج اخودن ےن ارقار رکایلبسن اثتب وہایگ اےنپ ہبصع ےس لم اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

     1398    حسیث 

ِبٔس َُحٌّ أَ  ٌَ ِٟ ةٕ َوأَبُو ا ِبٔس ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ َُحَّ ٌَ ِٟ َٟٔس ا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی َو ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ ِٟ َِٟحسَّ أَبَا ا َٟٔس ٪َّ ا ِبٔس َیُحزُّ َوََلَئ َو ٌَ

َِٟوََلُئ  ٍَ ا َٙ أَبُوص٥ُِ َرَج َت ًَ إِٔ٪  َٓ ِبّسا  ًَ ةٕ َیزٔثُُض٥ِ ٣َا َزا٦َ أَبُوص٥ُِ  ارٔ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ َُحَّ ِبْس ََاَ٪ اب٨ِٔطٔ اِْلََِحَ ًَ ٔلَی ٣ََوأٟيطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت َوصَُو  إ

ِبُس  ٌَ ِٟ َِٟوََلُئ ٠َِٟٔحسِّ َوإِٔ٪ ا ٤ِٟٔيَراُث َوا ٤ِٟٔيَراَث  ا َِٟوََلَئ َوا َِٟحسُّ أَبُو اِْلَٔب ا ًَِبْس َجزَّ ا ٤َاَت أََحُسص٤َُا َوأَبُوُظ  َٓ أ٪  َُٟط اب٨َِأ٪ َُحَّ  ََاَ٪ 

اہک امکل ےن سج الغؾ یک اوالد آزاد وعرت ےس وہ اور الغؾ اک ابپ آزاد وہ و )ػ( اےنپ وپےت ےی والء اک امکل وہاگ بج کت ابپ الغؾ 

آزاد وہ اجےئ اگ وت اس ےک ومایل وک ےلم یگ ارگ ابپ الغیم یک احتل ںیم رماجےئ اگ وت ریماث اور والء دادا وک ےلم یگ رےہ اگ بج ابپ 

 ارگ اس الغؾ ےک دو آزاد ڑلوکں ںیم ےس اکی ڑلاک رماجےئ اور ابپ اؿ اک الغؾ وہ وت والء اور ریماث اس ےک دادا وک ےلم یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ آزاد وہ وت وال اینپ رطػ چنیھک اتیل ےہ ۔

     1399    حسیث 

ُٙ َزِوُجضَ  ٔ ت ٌِ ُٙ َوؤَی َحا١ْ٣ٔ َوَزِوُجَضا ٠٤ِ٣َُوْک ث٥َُّ َي َت ٌِ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اِْل٣ََةٔ ُت ٍُ إٔ٪َّ َٗ ـَ َس٣َا َت ٌِ ََ ٍَ َح٠َ٤َِضا أَِو  ـَ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ ا 

ِب١َ أَِ٪  َٗ  ُّٚ ِس ََاَ٪ أََػابَُط اٟزِّ َٗ ََٟس  َِٟو طُ ْٔلَ٪َّ َذَٟٔک ا َٙ أ٣َُّ َت ًِ َٟةٔ َوََلَئ ٣َا ََاَ٪ فٔی بَِل٨َٔضا ٠َّٟٔٔذي أَ ٔ َِٟيَص صَُو ب٨ِ٤َٔز ُط َو َٙ أ٣ُُّ َت ٌِ ُت

َّٟٔذي َتِح١ُٔ٤ بٔطٔ أ٣ُُّ  ا٢َ ٣َ ا َٗ َٙ أَبُوُظ َجزَّ َوََلئَُط  ًََت ٔة إَٔذا  َٗ َتا ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ُط  َّٟٔذي َتِح١ُٔ٤ بٔطٔ أ٣ُُّ ٔة ْٔلَ٪َّ ا َٗ َتا ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ ِبسٔ ُط  ٌَ ِٟ أٟک فٔی ا



 

 

 ٔٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ِبٔس ا ٌَ ِٟ ُط َسيُِّسُظ إٔ٪َّ َوََلَئ ا َٟ َيأَِذَ٪  َٓ َٟطُ  ِبّسا  ًَ  َٙ ٔ ت ٌِ َّٟٔذي  َيِشَتأِذُٔ٪ َسيَِّسُظ أَِ٪ ُي ٔ ا ٍُ َوََلُُئُظ َٟٔشئِّسظ ِبٔس ََل َیزِٔج ٌَ ِٟ َٟٔشئِّس ا

 َٙ َت ًَ ُط َوإِٔ٪  َ٘ َت ًِ  أَ

 اہک امکل ےن احہلم ولڈنی ارگ ازاد وہاجےئ اور اخودن اس اک الغؾ وہ رھپ اخودن یھب آزاد وہاجےئ وعض ک ل ےس ےلہپ ای دعب وت والء اس ہچب

ہی ہچب لبق آزادی ےک اس اک الغؾ وہایگ اہتبل وج ک ل اس وعرت وک دعب آزادی ےک رہھٹے اگ یک اس یک امں ےک ومٰیل وک ےلم یگ ویکہکن 

اس یک والء اس ےک ابپ وک ےلم یگ بج وہ آزاد رکدای اجےئ اگ اہک امکل ےن وج الغؾ اےنپ ومٰیل ےک اذؿ ےس اےنپ الغؾ وک آزاد رکے وت 

 آزاد وہاجےئ۔اس یک والء ومٰیل وک ےلم یگ الغؾ وک ہن ےلم یگ ارگہچ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 والء یک ریماث اک ایبؿ

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 والء یک ریماث اک ایبؿ

     1400    حسیث 

ًَِبسٔ اٟ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ ٕ َص٠ََک ٩ًَِ  اصَٔي ب٩َِ صَٔظا٦ ٌَ ِٟ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ  ٕ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

َض٠ََک أََحُس ا٠ََّٟذی٩ِٔ ْٔل٦ُٕٓ َوَتَزَک ٣َاَّل َو٣َوَ  َٓ ٕة  َّ٠ ٌَ ٔ َٟطُ ثَََلثَّة اث٨َِأ٪ ْٔل٦ُٕٓ َوَرُج١ْ ٟ َورٔثَطُ أَُخوَوَتَزَک ب٨َٔيَن  َٓ َٟطُ الَٔی  طٔ ٣َا ُظ ْٔلَبٔيطٔ َوأ٣ُِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ََِٟوالٔی َوَتَزَک اب٨َِطُ َوأََخاُظ ْٔلَبٔيطٔ  ٤َِٟا٢َ َوَوََلَئ ا َّٟٔذي َورَٔث ا ِزُت ٣َا ََاَ٪ أَِٔی َوَوََلئَُط ٣ََوأٟيطٔ ث٥َُّ َص٠ََک ا ِس أََِحَ َٗ  اب٨ُِطُ 

ا٢َ أَُخو َٗ ٤ََِٟوالٔی َو ٤َِٟا٢ٔ َوَوََلٔئ ا َز ٩ِ٣ٔ ا ِو َص٠ََک أَخٔی أََِحَ َٟ ََل أََرأَیَِت  َٓ ٤ََِٟوالٔی  ا َوََلُئ ا ٤َِٟا٢َ َوأ٣ََّ ِزَت ا ٤ََّا أََِحَ َذَٟٔک إ٧ٔ َٛ َِٟيَص  ُظ 

٤ََِٟوالٔی َضي ْٔلَخٔيطٔ بَٔوََلٔئ ا َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٔلَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  اِخَتَؼ٤َا إ َٓ َِٟشُت أَرٔثُُط أ٧ََا  َِٟيِو٦َ أَ  ا

رلنمح ےس رواتی ےہ ہک اعیص نب اشہؾ رم  ےئ اور نیت ےٹیب وھچڑ  ےئ دو اس ںیم ےس ےگس اھبیئ ےھت علااکلمل نب ایب رکب نب علاا

ر اور اکی وسالیت وت ےکس اھبںویں ںیم ےس اکی اھبیئ رم ایگ اور امں اور الغؾ آزاد ےئک وہےئ وھچڑ ایگ اس اک وارث اگس اھبیئ وہا امں او

یھب رم ایگ اور اکی اٹیب اور وسالیت اھبیئ وھچڑ ایگ ےٹیب ےن اہک ںیم اےنپ ابپ ےک امؽ اور وال اک الغومں یک بس وال اس ےن یل رھپ وہ اھبیئ 

ات وت امکل وہں اھبیئ ےن اہک ےب کش امؽ اک وت امکل ےہ رگم وال اک امکل ںیہن رفض رک ہک ارگ الہپ اھبیئ ریما آج رمات وت ںیم اس اک وارث وہ

 ؿ ےک اپس آےئ آپ ےن وال اھبیئ وک دالیئرھپ دوونں ےن اڑگھا ایک رضحت امثع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 والء یک ریماث اک ایبؿ

     1401    حسیث 

 َ ٕ أ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ َِٟيطٔ َنََفْ ٩ِ٣ٔ ُجَضِي٨ََة ٩ًَِ  ٔ َٓاِخَتَؼ٥َ إ َّطُ ََاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  َّطُ أَِخبََرُظ أَبُوُظ أ٧َ ٧

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  َِٟدزَِرٔد َوََا٧َِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ُجَضِي٨ََة ٨ًَِٔس َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا َِٟدزَِر َوَنََفْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ا ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔد يُ

َورٔثََضا اب٨َُِضا َوَزِوُجَضا ث٥َُّ ٣َاَت ا َٓ ِت ٣َاَّل َو٣ََوالَٔی  َٛ ٤َِٟزِأَةُ َوَتَز ٤َاَتِت ا َٓ ٨ََٟا َوََلُئ إٔبَِزاصٔي٥ُ ب٩ُِ ٠ََُِيٕب  ا٢َ َوَرثَُتطُ  َ٘ َٓ ب٨َُِضا 

َِٟيَص  وَ٪  ُِٟحَض٨ٔيُّ ا٢َ ا َ٘ َٓ َزُظ  ِس ََاَ٪ اب٨َُِضا أََِحَ َٗ ٤ََوالٔی  ِٟ ٨َ٠َا َوََلُُئص٥ُِ  ا َٓ َُٟسَصا  إَٔذا ٣َاَت َو َٓ ٤ََّا ص٥ُِ ٣ََوالٔی َػاحٔبَت٨َٔا  َذَٟٔک إ٧ٔ َٛ

٤ََِٟوالٔی َضي أَبَاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ٠ُِٟٔحَض٨ٔيِّيَن بَٔوََلٔئ ا َ٘ َٓ  َو٧َِح٩ُ ٧َزٔثُُض٥ِ 

ی ہ ےک اور ل  ولگ ینب ااحلرث نب علا اہلل نب ایب رکب نب زحؾ ےک وادل انب نب امثعؿ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اےنت ںیم

 

ب ہ 
ح 
 ھچک ولگ 

ی ہ ےک اکنح ںیم یھت اکی صخش ینب ااحلرث نب زخرج ںیم ےس سج اک انؾ 

 

ب ہ 
ح 
زخرج ےک ڑلےت اڑگھےت آےئ دقمہم ہی  اھ ہک اکی 

ا رھپ اس اک اٹیب رم ایگ اب ےٹیب اربمیہ نب بیلک  اھ وہ وعرت رم آ ی اور امؽ اور الغؾ آزاد ےئک وہےئ وھچڑ آ ی اس اک اخودن اور اٹیب وارث وہ

ی ہ ےک ولگ ہی ےتہک ےھت ہک وال ےک قحتسم 

 

ب ہ 
ح 
مہ وک واروثں ےن اہک وال مہ ےک ےلم یگ ویکہکن وعرت اک اٹیب اس وال رپ اقضب وہ ایگ  اھ اور 

ی ہ ےک ںیہ اس ےئل وہ الغؾ امہرے ےبنک یک وعرت ےک الغؾ ںیہ بج اس وعرت اک ڑلاک رم ایگ وال مہ ےک ےلم یگ ااب

 

ب ہ 
ح 
ؿ نب امثع ےن 

 ولوگں وک وال دالییئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 والء یک ریماث اک ایبؿ

     1402    حسیث 

ا٢َ فٔی َرجُ  َٗ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ّة ث٥َُّ إٔ٪َّ اٟزَُّج٠َئِن ٩ِ٣ٔ ب٨َٔي٩ًَِ َس َٗ ًََتا ُض٥ِ صَُو  َ٘ ًَِت ُط ثَََلثَّة َوَتَزَک ٣ََوالَٔی أَ َٟ طٔ ١ٕ َص٠ََک َوَتَزَک ب٨َٔيَن 

َٓإَٔذا َص٠ََک  ََلثَٔة  َِٟباقٔی ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٤ََِٟوالَٔی ا ٤َُِٟشئَّب َیزُٔث ا ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َ٘ َٓ َُٟس إِٔخَوتٔطٔ فٔی َوََلٔئ صُ  َص٠َکَا َوَتَزََا أَِوََلّزا  َُٟسُظ َوَو َو َٓ َو 

َْ َسَواْئ  ٤ََِٟوالٔی ََشَ  ا

دیع نب بیسم ےن اہک وج صخش رم اجےئ اور نیت ےٹیب وھچڑ اجےئ اور آزاد ےئک وہےئ الغؾ وھچڑ اجےئ رھپ ونیتں وٹیبں ںیم ےس دو ےٹیب 

وہ ایگ بج وہ رماجےئ وت اس یک اوالد اور اؿ دوونں اھبںویں یک اوالد وؽ ےک رم اجںیئ اور اوالد اینپ وھچڑ اجںیئ وت وال اک واث رسیت ااھبیئ 



 

 

 ااقحتسؼ ںیم ربارب وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد رکےاسہبئ یک ریماث اک ایبؿ اور اس الغؾ یک وال اک ایبؿ وکسج وہیدی ای رصناین 

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ اور اس الغؾ یک وال اک ایبؿ وکسج وہیدی ای رصناین آزاد رکے

     1403    حسیث 

 ٔ ٥ِ یَُوال َٟ إِٔ٪ ٣َاَت َو َٓ ا٢َ یَُوالٔی ٩ِ٣َ َطاَئ  َٗ ائَٔبةٔ  ٩ًَِ اٟشَّ َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٠ُطُ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ِ٘ ًَ ٤ٔيَراثُُط ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َو َٓ ی أََحّسا 

٠َِيض٥ِٔ  ًَ 

اامؾ امکل ےن انب اہشب ےس وپاھچ اسہبئ اک مکح اوہنں ےن اہک اسہبئ سج صخش ےس اچےہ دقع وماالت رکے ارگ رم اجےئ اور یسک 

 ویہ دںی ےگ ۔ ےس وماالت ہن رکے وت اس یک ریماث املسمونں وک ےلم یگ ارگ وہ انجری رکے اگ وت دبی یھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ اور اس الغؾ یک وال اک ایبؿ وکسج وہیدی ای رصناین آزاد رکے

     1404    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک إٔ٪َّ  ٠َِيض٥ِٔ  َٗ ًَ ٠َطُ  ِ٘ ًَ َّطُ ََل یَُوالٔی أََحّسا َوأَ٪َّ ٣ٔيَراثَُط ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َو ائَٔبٔة أ٧َ ٍَ فٔی اٟشَّ  أَِحَش٩َ ٣َا ُس٤ٔ

اہک امکل ےن ریمے زندکی ہی ےہ ہک اسہبئ یسک ےس دقع وماالت ہن رکے اور ریماث اس یک املسمونں ےک ےلم یگ اور دتی یھب 

 ریہ دںی ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب قتع اور والء ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسہبئ یک ریماث اک ایبؿ اور اس الغؾ یک وال اک ایبؿ وکسج وہیدی ای رصناین آزاد رکے

     1405    حسیث 

َِٟيُضوزٔيِّ َوا٨َِّْٟصَ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ٔ ٙٔ ٤ُ٠ِِٟٔش٠ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ِبٔس ا ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ إٔ٪َّ َوََلَئ ا ًَ  ََ ِب١َ أَِ٪ یَُبا َٗ طُ  ُ٘ ٔ ت ٌِ ُي َٓ ِبُس أََحٔسص٤َٔا  ًَ ٤ٔيَن انٔیِّ ُيِش٥ُٔ٠ 

 ٔ ٩ِٜٔ إ ا٢َ َوَل َٗ َِٟوََلُئ أَبَّسا  َِٟيطٔ ا ٔ ٍِ إ ٥ِ َیزِٔج َٟ َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ انٔیُّ  َِٟيُضوزٔيُّ أَِو ا٨َِّْٟصَ ًَِبّسا َوإِٔ٪ أَِس٥َ٠َ ا انٔیُّ  َِٟيُضوزٔيُّ أَِو ا٨َِّْٟصَ َٙ ا َت ًِ ذَا أَ



 

 

ُط ث٥َُّ  َ٘ ًَِت َّٟٔذي أَ انٔیُّ ا َِٟيُضوزٔيُّ أَِو ا٨َِّْٟصَ ِب١َ أَِ٪ ُيِش٥َٔ٠ ا َٗ  ُٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ َِٟيطٔ ًَلَی زٔی٨ٔض٤َٔا ث٥َُّ أَِس٥َ٠َ ا ٔ ٍَ إ ُط َرَج َ٘ ًَِت َّٟٔذي أَ أَِس٥َ٠َ ا

ِس ََاَ٪  َٗ َُّط  َِٟوََلُئ ْٔل٧َ طُ  ا َ٘ ًَِت َِٟوََلُئ یَِو٦َ أَ َٟطُ ا  ثََبَت 

 وہ اہک امکل ےن ارگوہیدی ای رصناین اک ڑلاک املسمؿ وہ وت وہ اےنپ ابپ ےک آزاد ن ے وہےئ الغؾ یک والء اپےئ اگ بج وہ الغؾ املسمؿ وہ ایگ

ؿ  اھ وت وہیدی ای اصنین ےک املسمؿ رگم ابپ اس اک املسمؿ ہن وہا وہ سج ےن آزاد ایک ےہ اور ارگ وہ الغؾ آزادی ےک وتق یھب املسم

 ڑلےک وک والء ہن وہیگ ہکلب وہ املسمونں اک قح وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم : ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ااکحؾ ےک ایبؿاکمبت ےک

     1406    حسیث 

٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ َطِيْئ  ًَِبْس ٣َا بَقَٔی  ٤ُِٟکَاَتُب  و٢ُ ا ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ َي ًَ  ٩ًَِ 

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت اکمبت الغؾ رےہ اگ بج کت اس رپ ھچک یھب دبؽ اتکتب ںیم ےس ابیق رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1407    حسیث 

 ٔ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ ٛ ِبْس ٣َا بَقَٔی  ًَ ٤ُِٟکَاَتُب  وََلٔ٪ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََا٧َا َي ٔ َوُس٠َِىَ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر  َتابَتٔطٔ َطِيْئ ٩ًَِ ُُعِ

 رعوہ نب زریب اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت اکمبت الغؾ ےہ بج کت اس رپ ھچک یھب دبؽ اتکب ںیم ےس ابیق ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1408    حسیث 

٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ ٛٔتَ  ًَ ا بَقَٔی  َََر ٤٣َّٔ ِٛ ٤ُِٟکَاَتُب َوَتَزَک ٣َاَّل أَ إِٔ٪ َص٠ََک ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ا٢َ ٣َأٟک َوصَُو َرأِئی  َْٟس ُؤُٟسوا فٔی َٗ َُٟط َو ابَتٔطٔ َو

َس  ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  ٠َِيض٥ِٔ َورٔثُوا ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا ًَ أئ َٛٔتابَتٔطٔ َٛٔتابَتٔطٔ أَِو ََاَتَب  ـَ َٗ 

اہک امکل ےن ریمی راےئ یہی ےہ ہک ارگ اکمبت اینپ دبؽ اتکتب ےس زایدہ امکل وھچڑ رک رم اجےئ اور اینپ اوالد وک وج احتل اتکتب ںیم 

 اگ دیپا وہیئ یھت ای دقعاتکتب ںیم دالخ یھت وھچڑ اجےئ وت ےلہپ اس ےک امکل ںیم ےس دبؽ اتکتب ادا رکںی ےگ رھپ سج دقر چب رےہ

 اس یک وارث اکمبت یک اوالد وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1409    حسیث 

ِّیِّ أَ٪َّ ٣ُکَاَتّبا ََاَ٪ َٔل  ٤َِٟک ِيٕص ا َٗ ّة ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ َوزُیُو٧ّا ٨٠َّٟٔأض ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ََ٘ٔيَّ ٠َِيطٔ  ًَ ََّٜة َوَتَزَک  ١ِّٔ َص٠ََک ب٤َٔ ٤َُِٟتَوَ ب٩ِٔ ا

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ َيِشأَُٟطُ  ًَِبٔس ا ٔلَی  ََٜتَب إ َٓ اُئ ٓٔيطٔ  ـَ َ٘ ِٟ ََّٜة ا ًَا١ٔ٣ٔ ٣َ ًَلَی  أَِطک١ََ  َٓ َٟ َوَتَزَک اب٨ََِتطُ  ٔ ََٜتَب إ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ِبُس   ًَ ِيطٔ 

ٔش٥ِ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ بَيَِن  ِٗ ٔف ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ ث٥َُّ ا ِٗ ٠٤َِٟٔٔک أَِ٪ ابَِسأِ بُٔسیُؤ٪ ا٨َّٟأض ث٥َُّ ا   اب٨َِتٔطٔ َو٣َِوََلظُ ا

یق رہ ایگ  اھ اور وگلں اک رقض دیمح نب سیق یکم ےس رواتی ےہ ہک اکی اکمتب انب وتملک اک ہکم ںیم رم ایگ اور ھچک دبؽ اتکتب اس رپ اب

س یھب  اھ اور اکی یٹیب وھچڑ ایگ وت ہکم ےک اعلم وک اس ابب ںیم مکح رکان دوشار وہ وت اس ےن علااکلمل نب رمواؿ وک اھکل علااکلمل ےن ا

س ےک وج ھچک ےچب وہ اس یک ےک وجاب ںیم اھکل ہک ےلہپ ولوگں اک رقض ادا رک رھپ سج دقر دبؽ اتکتب ابیق رہ ایگ ےہ اس وک ادا رک دعب ا

 یٹیب اور ومیل وک ےک می رک دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1410    حسیث 

يِ  َٟ َّطُ  ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َظ َر َٗ ةٔ أََِکَ ٍِ أَ٪َّ أََحّسا ٩ِ٣ٔ اِْلَئ٤َّٔ ٥ِ أَِس٤َ َٟ َٟطُ َذَٟٔک َو َ ِبٔس أَِ٪ یُکَاتَٔبُط إَٔذا َسأ ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا ُجَّل َص 



 

 

ُط إٔ٪َّ اهَّلَل تَ  َٟ َٓ٘ٔي١َ  ٩ًَِ َذَٟٔک  ٥ٔ٠ٌِٔ إَٔذا ُسئ١َٔ  ِٟ َف أَص١ِٔ ا ٌِ ََ ُت  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ِبَسُظ َو ًَ و٢ُ ًَلَی أَِ٪ یُکَاتَٔب  ُ٘ الَی َي ٌَ َباَرَک َوَت

َيِت  ـٔ ُٗ إَٔذا  َٓ َٓاِػَلازُوا  ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ ٓٔيض٥ِٔ َخيِّرا َیِت٠ُو َصاَتئِن اِْلیََتئِن َوإَٔذا َح٠ِ٠َُت٥ِ  کَاتٔبُوص٥ُِ إِٔ٪  وا فٔی اِْلَِرٔق َٓ َٓا٧َِتْٔشُ ََلةُ   اٟؼَّ

١ٔ اهَّللٔ  ـِ َٓ وا ٩ِ٣ٔ  ُِ  َوابَِت

ےہ ارگ الغؾ اےنپ ومٰیل وک ےہک ھجم وک اکمبت رکدے وت ومٰیل رپ رضوری ںیہن وخاہ وخماہ اکمبت اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح 

رکے اور ںیم ےن یسک اعمل ےس ںیہن انس ہک ومٰیل رپ ربج وہاگ اےنپ الغؾ ےک اکمبت رکےن رپ اور بج وہ صخش اس ےن اہلل لج الجہل 

 ڑپےتھ بج مت ارحاؾ وھکؽ ڈاول اکشر  ےک اس وقؽ وک ایبؿ رکات ہک اکمبت رکو اےنپ الغومں وک

 

 

ن

ارگ اس ںیم  رتہی اجون وت وہ ہی آی

 رکو۔ بج امنز وہاجےئ وت لیھپ اجؤ زنیم ںیم اور اہلل اک لضف ڈوھڈنو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےک ااکحؾ ےک ایبؿ اکمبت

     1411    حسیث 

٠ًََِيض٥ِٔ  َِٟيَص بَٔوأجٕب  َّ َوَج١َّ ٓٔيطٔ ٨٠َّٟٔأض َو ًَز ٤ََّا َذَٟٔک أ٣َِْز أَذَٔ٪ اهَّللُ  ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ 

 اہک امکل ہکلب ہی ارم اذؿ ےک واےطس ےہ ہن ہک ووجدوجب ےک واےطس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1412    حسیث 

الَی َوآتُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اهَّللٔ  ٌَ ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَرَک َوَت َٗ و٢ُ فٔی  ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ َف أَص١ِٔ ا ٌِ ََ ت  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک و َس٤ٔ ٥ِ إٔ٪َّ َٗ ُٛ َّٟٔذي آَتا َذَٟٔک أَِ٪  ا

٨ًَُِط ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ َٛٔتابَتٔطٔ َطِيّئا ٣َُشًم   ٍُ ـَ  یُکَاتَٔب اٟزَُّج١ُ ََُُل٣َطُ ث٥َُّ َي

اہک امکل ےن ںیم ےن ضعب الہ ملع ےس انس اس آتی یک ریسفت ںیم )دومت اےنپ اکموبتں وک اس امکل ےس وج دای مت وک اہلل اعتٰیل ےن( ےتہک 

 آدیم اےنپ الغؾ وک اکمبت رکے رھپ اس ےک دبؽ اتکتب ںیم ےس ھچک اعمػ رکدے۔ ےھت رماد اس آتی ےس ہی ےہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ



 

 

     1413    حسیث 

َّٟٔذي  ََٓضَذا ا ا٢َ ٣َأٟک  ًَلَی َذَٟٔک ٨ًَِٔس٧َاَٗ ١َ٤َ ا٨َّٟأض  ًَ ُت  ِٛ ٥ٔ٠ِ َوأَِزَر ٌٔ ِٟ ُت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌِ  َس٤ٔ

 اہک امکل ےن ںیم ےن ہی ااھچ انس اور ایس رپ ولوگں وک لمع رکےت وہےئ اپای۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اکمبت :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1414    حسیث 

َُٟسُظ إَٔلَّ  طُ َو ٌِ ٥ِ یَتَِب َٟ طُ ٣َاُٟطُ َو ٌَ ٔ ٤ُِٟکَاَتَب إَٔذا ََاَتَبطُ َسيُِّسُظ َتب ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا   أَِ٪ َيِظتَرٔكَُض٥ِ فٔی َٛٔتابَتٔطٔ َٗ

 امؽ ایس وک ےلم اگ۔ رگم اوالد اس ےک دقع اتکتب ںیم دالخ ہن وہیگ اہتبل بج رشط اگلےئ اہک امکل ےن بج الغؾ اکمبت وہاجےئ اس اک

 وت اوالد یھب دالخ وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1415    حسیث 

 ٥ِ َٟ َُٟط َجارٔیَْة بَٔضا َحَب١ْ ٨ِ٣ٔطُ  ٤ُِٟکَاَتٔب یُکَاتٔبُُط َسيُِّسُظ َو و٢ُ فٔی ا ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ َیِحٌَي َس٤ٔ ٥ِ٠َ بٔطٔ صَُو َوََل َسيُِّسُظ َیِو٦َ َٗ ٌِ  َي

٥ِ َی٩ُِٜ َزَخ  َٟ َُّط  َُٟس ْٔل٧َ َو ِٟ َٔک ا ُط ذَٟ ٌُ َُّط ََل یَتَِب إ٧ٔ َٓ ََّضا ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ  ََّضا ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب ْٔل٧َ َٓإ٧ٔ َِٟحارَٔیُة  ا ا أ٣ََّ َٓ  ٔ ١َ فٔی َٛٔتابَتٔطٔ َوصَُو َٟٔشيِّسٔظ

 ٣َأٟطٔ 

اہک امکل ےن سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک اکمبت ایک اور اس الغؾ یک اکی ولڈنی یھت وج احہلم یھت اس ےس رگم ک ل اک احؽ ہن الغؾ وک 

ہچب بج دیپا وہاگ اکمبت وک ہن ےلم اگ ہکلب ومٰیل وک ےلم اگ اہتبل ولڈنی اکمبت یہ یک رےہ یگ ویکہکن وہ اس اک امؽ ولعمؾ  اھ ہن ومٰیل وک وت وہ 

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1416    حسیث 



 

 

ٔضيَ  ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٤ُِٟکَاَتَب إِٔ٪ ٣َاَت  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َورَٔث ٣ُکَاَتّبا ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ صَُو َواب٨َُِضا إٔ٪َّ ا َتَش٤َا ٣ٔيَراثَُط  َٗ ِٗ َٛٔتابََتطُ ا

 ِٟ ٤َٓٔيَراثُطُ َٔلب٩ِٔ ا َِٟيَص ٠ٟٔزَِّؤد ٩ِ٣ٔ ٣ٔيَراثٔطٔ َطِيْئ ًَلَی َٛٔتأب اهَّللٔ َوإِٔ٪ أَزَّي َٛٔتابََتطُ ث٥َُّ ٣َاَت   ٤َزِأَةٔ َو

اہک امکل ےن ارگ اکی وعرت اانپ اکمبت وھچڑ رک رمآ ی اور اس ےک دو وارث ںیہ اکی اخودن اور اکی ڑلاک اس وعرت اک رھپ اکمبت رم 

 رکںیل ےگ ۔ )اکی رعب اخودن اک وہاگ ایگ لبق ادا رکےن دبؽ اتکتب ےک وت اخودن اور ڑلاک وماقف اتکب اہلل ےک اس یک ریماث وک ےک می

 اور ابیق ےٹیب اک( اور وج دعب ادا رکےن دبؽ اتکتب ےک رما وت ریماث اس یک بس ےٹیب وک ےلم یگ اخودن وک ھچک ہن ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماکمبت ےک ایب :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1417    حسیث 

بِ  ٌَ ٔ ٤َُِٟحابَاَة ٟ ٤ََّا أََراَز ا إِٔ٪ ََاَ٪ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ی٨َُِوزُ فٔی َذَٟٔک  َٗ ِبَسُظ  ًَ ٤ُِٟکَاَتٔب یُکَاتُٔب  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٖ َذَٟٔک ٨ِ٣ٔطُ َٗ ٔ َوُُعٔ سٔظ

َََٓل یَحُوُز َذَٟٔک َوإِٔ٪ ََاَ٪  ٨ُِط  ًَ  ٕٔ ي ٔٔ ِد ًَلَی  بٔاٟتَّ ِؤ٪  ٌَ ِٟ ١ٔ َوا ـِ َٔ ِٟ أئ ا َِ ٔ ٤َِٟا٢ٔ َوابِت ًَلَی َوِجطٔ اٟزََُِّبٔة َوك٠ََٔب ا ٤ََّا ََاَتَبطُ  إ٧ٔ

َٟطُ  ََٓذَٟٔک َجائٔزْ   َٛٔتابَتٔطٔ 

 اہک امکل ےن ارگ اکمبت اےنپ الغؾ وک اکمبت رکے وت دںیھکی ےگ ارگ اس ےن راعتی ےک وطر رپ دبؽ اتکتب مک رہھٹای ےہ وت ہی اتکتب

 اجزئ ہن وہیگ اور وج دبؽ اتکتب اانپ افدئہ دھکی رک رہھٹاای ےہ وت اجزئ وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1418    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ  َٗ ًَ ِت  َٟٕس َوإِٔ٪ َطائَِت َْقَّ ِٟدَٔيارٔ إِٔ٪ َطائَِت ََا٧َِت أ٦َُّ َو نَٔی بٔا َٓ ََّضا إِٔ٪ َح٠َ٤َِت  ُط إ٧ٔ َٟ لَی َوكَٔئ ٣ُکَاَتَبّة 

ًَلَی َٛٔتابَتَٔضا َٓنَٔی  ٥ِ َتِح١ِٔ٤  َٟ إِٔ٪  َٓ  َٛٔتابَتَٔضا 

ےئ وت اس ولڈنی وک اایتخر ےہ اچےہ وہ اؾ ودلنب رک رےہ اہک امکل ےن وج صخش اینپ اکمہبت ولڈنی ےس تبحص رکے اور وہ احہلم وہاج

 اچےہ اینپ اتکتب اقمئ رےھک ارگ احہلم ہن وہ وت وہ اکمبت رےہ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1419    یثحس 

 َ ِبٔس یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن إٔ٪َّ أََحَسص٤َُا ََل یُک ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َُٟط بَٔذَٟٔک َٗ اتُٔب َنٔؼيَبُط ٨ِ٣ُٔط أَذَٔ٪ 

ا ْٔلَ٪َّ ذَ  ٌّ ٥َِٟ َیأَِذِ٪ إَٔلَّ أَِ٪ یُکَاتَٔباُظ َج٤ٔي َٙ َػاحٔبُطُ أَِو  ٔ ت ٌِ ٔلَی أَِ٪ َي ٠َِيطٔ إ ًَ وتَٔب  ُٛ ِبُس ٣َا  ٌَ ِٟ ا َوَئؼيرُ إَٔذا أَزَّي ا ّ٘ َٟطُ ًِٔت ُ٘ٔس  ٌِ َٟٔک َي

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ ُٖ ٣َا  ََٓذَٟٔک خََٔل طُ  َ٘ طُ أَِ٪ َيِشتَت٥َّٔ ًِٔت ـَ ٌِ ََ َّٟٔذي ََاَتَب  ًَلَی ا ُُٔط َوََل یَُٜوُ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ نِٔؼ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ ٩ِ٣َ ل

ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ُٗو٦َِّ  ًَِبٕس  َٟطُ فٔی  َّا  َٙ َٔشِ َت ًِ  أَ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وج الغؾ دو آدویمں ںیم رتشمہک وہ اس وک وکیئ اکمبت ںیہن رک اتک ارگہچ 

ی ک اےنپ ہصح وک اکمبت رکدے اگ دورسارشکی ازجات یھب دے ہکلب دوونں رشکی لم رک اکمبت رکےتکس ںیہ ویکہکن 
ف
ارگ اکی رش

اور اکمبت دبؽ اتکتب ادا رکدے اگ وت اس دقرہصح آزاد وہانڑپے اگ اب اس رشکی رپ سج ےن ھچک ہصح آزاد ایک الؾ ںیہن ہک 

دورسے رشکی وک امضتن دے رک اس یک آزادی وپری رکے ویکہکن آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی مکح رفامای ےہ دورسے 

 رشکی ےک ہصح یک تمیق ادا رکےن اک وہ اتعؼ ںیم ےہ ہن یک اتکتب ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ

     1420    حسیث 

َٔک حَ  إِٔ٪ َجض١َٔ ذَٟ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ٤ُِٟکَاَتٔب َٗ َبَف ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّٟٔذي ََاَتَبُط ٣َا  َِٟيطٔ ا ٔ َي َرزَّ إ ِب١َ أَِ٪ یَُؤزِّ َٗ ٤ُِٟکَاَتُب أَِو  َي ا َّي یَُؤزِّ ً

 َ ًَلَی َحأٟطٔ اِْلُول َُٟض٤َا  ًَِبّسا  ِسرٔ حَٔؼٔؼض٤َٔا َوبََل٠َِت َٛٔتابَُتُط َوََاَ٪  َٗ ًَلَی  یُُٜط  َتَش٤َطُ صَُو َوََشٔ ِٗ ا  یَٓ

عف  اہک امکل ےن
ق
ارگ اس رشکی وک ہی ہلئسم ولعمؾ ہن وہ وہ اےنپ ہصح وک اکمبت رکےک لک ای ضعب دبؽ اتکتب ووصؽ رکے وت سج 

 ووصؽ ایک وہ اس وک وہ اور اس اک رشکی اےنپ وصحں وک وماقف ابٹن ںیل اتکتب ابلط وہاجےئ یگ اور وہ اکمبت دبوتسر الغؾ رےہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ااکحؾ ےک ایبؿ



 

 

     1421    حسیث 

٠َِيطٔ َوأََِی اِْلََّخُ أَِ٪ ی٨ُِؤ  ًَ َّٟٔذي  طٔ ا ِّ٘ أ٧ََِوَزُظ أََحُسص٤َُا بَٔح َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣ُکَاَتٕب بَيَِن َرُج٠َئِن  تَ َٗ ِٗ ا َٓ َّٟٔذي أََِی أَِ٪ ی٨ُِٔوَزُظ َزُظ  َضي ا

أ٪ ٣َا  ا٢َ ٣َأٟک یََتَحاػَّ َٗ اْئ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ  َٓ َِٟيَص ٓٔيطٔ َو ٤ُِٟکَاَتُب َوَتَزَک ٣َاَّل  طٔ ث٥َُّ ٣َاَت ا ِّ٘ َف َح ٌِ ِسرٔ ٣َا بَقَٔی ََ َ٘ َتَزَک َٔ

تٔطٔ  ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ ٠َِيطٔ َیأُِخُذ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َٔ ًَ ُض٤َا  ٩ًَِ َٛٔتابَتٔطٔ أََخَذ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ َٟ َّل  ـِ َٓ ٤ُِٟکَاَتُب  إِٔ٪ َتَزَک ا َٓ

٥َِٟ ی٨ُِٔوزُِظ أَ  َّٟٔذي  َتَضي ا ِٗ ِس ا َٗ ٤ُِٟکَاَتُب َو ًََحزَ ا إِٔ٪  َٓ َوأئ  َٜٔتابَٔة َوََاَ٪ ٣َا بَقَٔی بَِي٨َُض٤َا بٔاٟشَّ َتَضي َػاحٔبُطُ اِل ِٗ ا ا َََر ٤٣َّٔ ََاَ٪  ِٛ

 ٔ َٟطُ ب َّٟٔذي  َتَضي ا ِٗ ٤ََّا ا َّطُ إ٧ٔ َتَضي ْٔل٧َ ِٗ ١َ ٣َا ا ـِ َٓ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ  ئِن َوََل یَزُزُّ  َٔ ِبُس بَِي٨َُض٤َا نِٔؼ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ا  ٍَ إٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ َوإِٔ٪ َوَؿ

٠َِيطٔ ث٥َُّ  ًَ َٟطُ  َّٟٔذي  َف ا ٌِ ََ َتَضي َػاحٔبُطُ  ِٗ َٟطُ ث٥َُّ ا َّٟٔذي  ًَلَی َػاحٔبٔطٔ َطِيّئا  أََحُسص٤َُا ا َتَضي  ِٗ َّٟٔذي ا ُضَو بَِي٨َُض٤َا َوََل َیزُزُّ ا َٓ ًََحزَ 

ًَلَی َرجُ  َٜٔتإب َواحٕٔس  ٔ ُج٠َئِن ب ی٩ِٔ ٟرٔلَّ َٟٔة اٟسَّ ٔ َٔک ب٨ِ٤َٔز ٠ًََِيطٔ َوذَٟ َٟطُ  َّٟٔذي  َتَضي ا ِٗ ٤ََّا ا َّطُ إ٧ٔ َٓي٨ُِٔوزُُظ أََحُسص٤َُا َوَئظحُّ ْٔل٧َ ١ٕ َواحٕٔس 

ا أََخَذ اِْل  َتَضي أَِ٪ یَزُزَّ َطِيّئا ٤٣َّٔ ِٗ َّٟٔذي ا ًَلَی ا ٠َِيَص  َٓ زٔی٥ُ  َِ ِٟ ٠ُٔص ا ِٔ طٔ ث٥َُّ ُي ِّ٘ َف َح ٌِ ََ َتٔضي  ِ٘ َي َٓ  ََّخُ 

اہک امکل ےن وج اکمبت دو آدویمں ںیم رتشمک وہ رھپ اکی آدیم اؿ ںیم ےس اس وک تلہم دے اور دورساہن دے اور سج صخش ےن 

 قح ووصؽ رکےل دعب اس ےک اکمبت رماجےئ اور اس دقر امؽ ہن وھچڑے ہک اس ےک دبؽ اتکتب وک اکیف وہ وت تلہم ہن دی وہ اانپ ھچک

سج دقر امؽ وھچڑ ایگ ےہ وت ےلہپ دوونں رشکی اےنپ اےنپ اقبای ووصؽ رک ےک وج ھچک ےچب اگ رباربابٹن ںیل ےگ۔ ارگ اکمبت اعزج وہاگ 

کی یک ةسن ھچک زایدہ ووصؽ رکایل ےہ وت الغؾ دوونں ںیم آداھ آداھ رتشمک اور سج صخش ےن تلہم ہن دی اس ےن دورسے رش

رےہ اگ اور سج ےن زایدہ ایل ےہ وہ اےنپ رشکی وک ھچک ہن ریھپے اگ ویکہکن اس ےن اےنپ رشکی یک ااجزت ےس ایل ےہ ۔ ارگ اکی ےن 

وت وہ الغؾ دوونں ںیم رتشمک رےہ اگ اور سج ےن ھچک اانپ ہصح اعمػ رکدای  اھ اور دورسے ےن ھچک ووصؽ ایک رھپ الغؾ اعزج وہایگ 

ووصؽ رکایل ےہ وہ دورسے رشکی وک ھچک ہن دے اگ ویکہکن اس ےن اانپ قح ووصؽ ایک اس یک اثمؽ ہی ےہ ہک دو آدویمں اک رقض اکی 

دعب اس ےک رقض  یہ داتسوسی یک وف ےس اکی آدیم رپ وہ رھپ اکی صخش اس وک تلہم دے اور دورسا رحض رکےک ھچک ووصؽ رکےل

 دار سلفم وہاجےئ رھپ سج صخش ےن ووصؽ رکایل ےہ وہ دورسے رشکی وک اس ںیم ےس ھچک ہن دے اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکتب ںیم امضتن اک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿاتکتب ںیم امضتن اک



 

 

     1422    حسیث 

إٔ٪َّ  َٓ ا َٛٔتابَّة َواحَٔسّة  ٌّ وتٔبُوا َج٤ٔي ُٛ بٔيَس إَٔذا  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّطُ  َٗ ٕف َوإ٧ٔ ٌِ ََ  ٩ًَِ ُض٥ِ ح٤َََُلُئ  ـَ ٌِ ََ

ا٢َ أَ  َٗ ٨ًَُِض٥ِ ٤َِٟٔؤت أََحٔسص٥ِٔ َطِيْئ َوإِٔ٪   ٍُ ُٙ ٩ِ٣ٔ ََل یُوَؿ ٠ٔ٤ُوُظ َٓٔى یُٔلي ٌِ إٔ٪َّ ْٔلَِػَحابٔطٔ أَِ٪ َيِشَت َٓ َِٟقی بَٔيَسیِطٔ  ًََحزُِت َوأَ ِس  َٗ َحُسص٥ُِ 

ض٥ِٔ إِٔ٪ َر  ِّٗ ٔ َّٚ بٔز ٔ وا َوَیز ُ٘ ًََت ٌِٔت٘ٔض٥ِٔ إِٔ٪  َٔ َٙ ٔ ت ٌِ َّي َي اَو٧ُوَ٪ بَٔذَٟٔک فٔی َٛٔتابَتٔض٥ِٔ َحً ٌَ ١ٔ٤َ َویََت ٌَ ِٟ واا ُّٗ 

ے زندکی ہی ارم اافتیق ےہ ہک دنچ الغؾ ارگ اکی یہ دقع ںیم اکمبت ن ے اجںیئ وت اکی اک ابر دورسے وک ااھٹان ڑپے اہک امکل ےن امہر

اگ ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ رماجےئ وت دبؽ اتکتب مک ہن وہاگ ارگ وکیئ اؿ ںیم ےس اعزج وہ رک اہھت اپؤں وھچڑ دے وت اس ےک اسویھتں وک 

زمدوری رکاںیئ اور دبؽ اتکتب ےک ادا رکےن ںیم دمدںیل ارگ بس آزاد وہں ےگ وہ یھب آزاد اچےیہ ہک وماقف اطتق ےک اس ےس 

 وہاگ اور وج بس الغؾ وہں ےگ وہ یھب الغؾ وہاگ۔
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  اک ایبؿاتکتب ںیم امضتن
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ٔ أَ  ّٔ َٟٔشيِّسٔظ ٥َِٟ ی٨ََِب ِبَس إَٔذا ََاَتَبُط َسيُِّسُظ  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ًَِبٔسظٔ أََحْس إِٔ٪ َٗ َٜٔتابَةٔ  ٔ َٟطُ ب  ١َ ِ٪ یََتَح٤َّ

َِٟيَص َصَذا ٩ِ٣ٔ ُس  ًََحزَ َو ِبُس أَِو  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ ٣َاَت ا ٤ُِٟکَاَتٔب ب٤َٔا  ١َ َرُج١ْ َٟٔشئِّس ا َُّط إِٔ٪ َتَح٤َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوَذَٟٔک أ٧َ ٨َّٔة ا

٤ُِٟکَاتَ  ََ ا َٟطُ بَاكَّٔل ََل صَُو ابَِتا َٟطُ أََخَذ ٣َا  ١َ َّٟٔذي َتَح٤َّ ٤ُِٟکَاَتٔب َٗٔب١َ ا ٍَ َذَٟٔک َسيُِّس ا َب َيُٜوَ٪ ٣َ ث٥َُّ اتَّ َٓ ا أُخَٔذ ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ َب 

 َ ٔل ٍَ إ ٤ُِٟکَاَتُب َرَج ًََحزَ ا إِٔ٪  َٓ َُٟط  ٣َٕة ثَبََتِت  َيُٜوَ٪ فٔی ث٩ٔ٤ََ َُحِ َٓ  َٙ َت ًَ ٤ُِٟکَاَتُب  َٟطُ َوََل ا ُط َطِيٕئ صَُو  َٟ ِبّسا ٠٤ِ٣َُوَّا  ًَ ٔ َوََاَ٪  ی َسئِّسظ

َِٟيَشِت بَٔسی٩ِٕ ثَابٕٔت یَُتحَ  َٜٔتابََة  َٙ َوإِٔ٪ ٣َاَت َوَذَٟٔک أَ٪َّ اِل َت ًَ ٤ُِٟکَاَتُب  ٤ََّا ؤَی َطِيْئ إِٔ٪ أَزَّاُظ ا ٤ُِٟکَاَتٔب بَٔضا إ٧ٔ ١ُ َٟٔشئِّس ا َّ٤

َز٣َاُئ أَِولَی بَٔذَٟٔک ٩ِ٣ٔ  ُِ ِٟ َٜٔتابَتٔطٔ َوََاَ٪ ا ٔ ز٣ََاَئ َسيُِّسُظ ب ُِ ِٟ ٥ِ یَُحاؾَّ ا َٟ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ  ًَ ٤ُِٟکَاَتُب َو ِٟ ا ًََحزَ ا ٔ َوإِٔ٪  ٤ُکَاَتُب َسئِّسظ

٤ُِٟکَاَتٔب ََل یَِس  ٔة ا ًَِبّسا ٠٤ِ٣َُوَّا َٟٔشيِّسٔظٔ َوََا٧َِت زُیُوُ٪ ا٨َّٟأض فٔی ذ٣َّٔ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ ٨٠َّٟٔأض ُرزَّ  ًَ ٍَ َسئِّسظٔ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َو ُخ٠ُوَ٪ ٣َ

بَتٔطٔ  َٗ  ث٩ٔ٤ََ َر

 وہ یتک وت الغؾ وک بج ومٰیل اکمبت رکے وت دبؽ اتکتب اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی ارم اافتیق ےہ ہک دبؽ اتکتب یک امضتن ںیہن

یک امضتن ارگ الغؾ اعزج وہاجےئ ای رماجےئ یسک ےس ںیہن ےل  اتک ہن ہی املسمونں اک رطہقی ےہ ویکہکن ارگ وکیئ صخش اکمبت ےک دبؽ 



 

 

اناجزئ وطر رپ وہاگ ویکہکن اضنم  اتکتب اک اضنم وہ اور ومٰیل اس اھچیپ رکے اضنم ےس دبؽ اتکتب ووصؽ رکے وت ہی ووصؽ رکان

ےن ہن اکمبت وک رخدی ایک اتہک وج امکل دای ےہ اس ےک وعض ںیم آاجےئ ہن اکمبت آزاد وہا ہک وہ امکل اس یک آزادی اک دبہل وہ ہکلب 

 درتس وہ ۔ اکمبت بج اعزج وہ ایگ وت رھپ اےنپ ومٰیل اک الغؾ وہایگ اس یک وہج ہی ےہ ہک اتکتب دنی حیحص ںیہن سج یک امضتن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اتکتب ںیم امضتن اک ایبؿ

     1424    حسیث 

ا َٛٔتابَّة َواحَٔسّة َوََل َرح٥َٔ بَِي٨َُض٥ِ  ٌّ ِو٦ُ َج٤ٔي َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََاَتَب ا ٕف َوََل  َٗ ٌِ ََ  ٩ًَِ ُض٥ِ ح٤َََُلُئ  ـَ ٌِ ََ إٔ٪َّ  َٓ یََتَواَرثُوَ٪ بَٔضا 

 ِٛ َٓإِٔ٪ ٣َاَت أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوَتَزَک ٣َاَّل صَُو أَ َٜٔتابََة ٠َََُّضا  َّي یَُؤزُّوا اِل ٕف َحً ٌِ ََ ُض٥ِ زُوَ٪  ـُ ٌِ ََ  ُٙ ٔ ت ٌِ َي َي ٠ًََِيض٥ِٔ أُزِّ ٍٔ ٣َا  ََرُ ٩ِ٣ٔ َج٤ٔي

 ٣َ ٍُ ٨ُِض٥ِ َج٤ٔي ضُ ًَ ٌُ ٤َِٟا٢ٔ َطِيْئ َویَتَِب ١ٔ ا ـِ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٩ِ٤َٟٔ ََاَتَب ٣َ ٔ َو ٤َِٟا٢ٔ َٟٔشئِّسظ ١ُ ا ـِ َٓ ٠َِيض٥ِٔ َوََاَ٪  ًَ يُِّس ا  ٥ِ اٟشَّ

َِٟضأَٟک  َِٟضأٟٔک ْٔلَ٪َّ ا َيِت ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ا ـٔ ُٗ ًَّٟٔي  َٜٔتابَٔة ا ٠َِيض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اِل ًَ َََ٘ٔيِت  ًَّٟٔي  ٠َِيض٥ِٔ أَِ٪ بٔٔحَؼٔؼض٥ِٔ ا ٌَ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ  ١َ ٤ََّا ََاَ٪ َتَح٤َّ إ٧ٔ

 َٟ َٜٔتابَةٔ َو َِٟس فٔی اِل ٥َِٟ یُو َْٟس َُحٌّ  َِٟضأٟٔک َو وا بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب ا ُ٘ َت ًَ ٥َِٟ َیزٔثُِط ْٔلَ٪َّ یَُؤزُّوا ٣َا  ٠َِيطٔ  ًَ ٥ِ یُکَاَتِب 

َّي  ِٙ َحً َت ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٤ُِٟکَاَتَب   ٣َاَت ا

اہک امکل ےن بج الغؾ اکی یہ دقع ںیم بتکم ن ے اجںیئ اور اؿ ںیم آسپ ںیم ایسی رقاتب ہن وہ سج ےک ببس ےس اکی دورسے 

وارث ہن وہں وت وہ بس اکی دورسے ےک لیفک وہں ےگ وکیئ اؿ ںیم ےس ریغب دورسے ےک آزاد ہن وہ ےکس اگ ۔ اہیں کت ہک دبؽ 

ؿ ںیم ےس وکیئ رماجےئ اور اس دقر امؽ وھچڑ ایگ وج وبس ےک دبؽ اتکتب ےس زایدہ ےہ وت اس امؽ اتکتب وپراوپرا ادار رکدںی ارگ ا

اتکتب ادا ایک اجےئ اگ اور وج ھچک چب رےہ اگ ومٰیل ےل ےل اگ اس ےک اسویھتں وک ہن ےلم اگ رھپ اکی الغؾ یک آزادی ںیم  ںیم ےس دبؽ

رہ اکی الغؾ ےس رجماےل اگ ۔ ویکہکن وج الغؾ رم ایگ ےہ وہ اؿ اک لیفک  اھ سج سج دقر روہیپ اس امؽ ںیم فرػ وہا ےہ اس وک ومٰیل 

ا ہن دقر روہیپ اس اک اؿ یک آزادی ںیم ااھٹ اؿ وک ادا رکان ڑپے اگ ۔ ارگ اس اکمبت اک وج رم ایگ وکیئ آزادڑلاک وہ وج احتل اتکتب ںیم دیپ

 ہن وہاگ ویکہکن اکمبت رمےت وتق آزاد ہن  اھ۔وہاوہہن دقع اتکتب اس رپ واعق وہا وہ وت وہ اس اک وارث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة
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 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة
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ٚٔ ٩ًَِ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َز  َِٟورٔ َصٔب َوا ٍُ ٣ُکَاَتبٔيَضا بٔاٟذَّ اكٔ َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََا٧َِت ُت َّی اهَّللُ   ِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل

 وسےن اچدنی رپ ۔

 

 

 رضحت اؾ ک ہم اےنپ اکموبتں ےس اطقتع رکی
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 اکمبت ےس اطقعة

     1426    حسیث 

َُّط ََل یَُحوُز  إ٧ٔ َٓ َٜئِن  ی ٔ ٤ُِٟکَاَتٔب یَُٜوُ٪ بَيَِن اْٟشَّ ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا تٔطٔ َٗ ًَلَی حٔؼَّ طُ  ٌَ اكٔ َ٘ ْٔلََحٔسص٤َٔا أَِ٪ يُ

َََٓل یَحُوُز ْٔلََحٔسص٤َٔا أَِ٪ َیأُِخَذ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ إَٔلَّ  إَٔلَّ بٔإٔذِ٪ٔ  َٟطُ بَِي٨َُض٤َا  ِبَس َو٣َا ٌَ ِٟ ٜٔطٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ ا ی طُ ََشٔ ٌَ َ اك َٗ ِو  َٟ ٜٔطٔ َو ی  بٔإٔذِٔ٪ ََشٔ

 ًَ ُط ٣َا٢ْ أَِو  َٟ ٤ُِٟکَاَتُب َو َٔک ث٥َُّ ٣َاَت ا َُٟط أََحُسص٤َُا زُوَ٪ َػاحٔبٔطٔ ث٥َُّ َحاَز ذَٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  طُ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َو ٌَ َ اك َٗ ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٩ِ٤َٟٔ  َحزَ 

ٜٔطٔ ث٥َُّ  ی ٍَ ٣ُکَاَتّبا بٔإٔذِٔ٪ ََشٔ َ اك َٗ  ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ بَتٔطٔ َوَل َٗ ُط فٔی َر َّ٘ ٍَ َح ٠ًََِيطٔ َویَزِٔج ُط  ٌَ َ اك َٗ َّٟٔذي أَِ٪ َیزُزَّ ٣َا  إِٔ٪ أََحبَّ ا َٓ ٤ُِٟکَاَتُب  ًََحزَ ا  

طُ أَ  ٌَ َ اك َٗ ٔ َٟطُ َوإ َٔک  ٤ُِٟکَاَتٔب ََاَ٪ ذَٟ َبةٔ ا َٗ ًَلَی َنٔؼيبٔطٔ ٩ِ٣ٔ َر ًَةٔ َویَُٜوُ٪  َِٟ٘ٔلا َّٟٔذي أََخَذ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟکَاَتُب ِ٪ یَزُزَّ ا ِ٪ ٣َاَت ا

٤ُِٟکَاَتٔب  ًَلَی ا َٟطُ  َّٟٔذي بَقَٔی  طُ ا َّ٘ َٜٔتابَُة َح َٟطُ اِل َََ٘ٔيِت  َّٟٔذي  ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ث٥َُّ ََاَ٪ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ  َوَتَزَک ٣َاَّل اِسَتِوفَی ا

 َٗ ٤ُِٟکَاَتٔب َوإِٔ٪ ََاَ٪ أََحُسص٤َُا  ِسرٔ حَٔؼٔؼض٤َٔا فٔی ا َٗ ًَلَی  ٜٔطٔ  ی ُط َوبَيَِن ََشٔ ٌَ َ اك َٗ َّٟٔذي  ٤ُِٟکَاَتٔب بَيَِن ا ُط َوَت٤َاَسَک َػاحٔبُُط ا ٌَ َ اك

٤ُِٟکَاَتُب ٗٔي١َ ٠َّٟٔ  ًََحزَ ا َٜٔتابَٔة ث٥َُّ  ِبُس بٔاِل ٌَ ِٟ َّٟٔذي أََخِذَت َوَیُٜوُ٪ ا َٕ ا ًَلَی َػاحٔبَٔک نِٔؼ ُط إِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ َتزُزَّ  ٌَ َ اك َٗ ٔذي 

ِّٚ َخأّٟؼا َک بٔاٟزِّ ِبسٔ ٠َّٟٔٔذي َت٤َشَّ ٌَ ِٟ ٍُ ا َح٤ٔي َٓ ی٩ِٔ َوإِٔ٪ أَبَِيَت   بَِي٤َُٜ٨َا َطِْطَ

ں ںیم رتشمک وہ وت اکی رشکی وک اجزئ ںیہن ہک ریغب دورسے اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی ارم اافتیق ےہ ہک وج اکمبت دو آدویم

رشکی یک اذؿ ےک اےنپ ےصح یک اطقتع رکے ویکہکن الغؾ اور اس اک امکل دوونں ںیم رتشمک ےہ اکی وک ںیہن اتچنہپ ہک اس ےک امؽ 

 وہےئ اور ںیم فرصػ رکے ریغب دورسے رشکی ےک وپےھچ وہےئ ارگ اکی رشکی ےن اطقتع ےک ریغب دورسے ےس وپےھچ

زراطقتع ووصؽ رکایل دعب اس ےک اکمبت ھچک امؽ وھچڑ رک رمایگ وت اطقتع رک اکچ اس وک اس اکمبت ےک امکل ںیم ااقحتسؼ ہن وہاگ ہن 

ہی وہےکس اگ ہک زراطقتع وک ریھپ دے اور اس اکمبت وک رھپالغؾ رکےل اہتبل وج صخش اےنپ رشکی ےک اذؿ ےس اطقتع رکے رھپ 



 

 

ےئ اور اطقتع رکےن واال ہی اچےہ ہک زر اطقتع ریھپ رک اس الغؾ اک اےنپ ےصح ےک وماقف امکل وہ اجےئ وت وہ  اتک اکمبت اعزج وہ اج

ےہ ۔ ارگ اکمبت رماجےئ اور امؽ وھچڑ اجےئ وت سج رشکی ےن اطقتع ںیہن یک اس اک دبؽ اتکتب ادا رکےک وج ھچک امؽ ےچب اگ اس وک 

 یک دعب اس ےک دوونں رشکی اےنپ ےصح ےک وماقف ابٹن 

  

ںیل ےگ ارگ اکی ےن اطقتع یک اور دورسے ےن ہن یک اور دورسے ےن ن

اکمبت اعزج وہایگ وت سج ےن اطقتع یک اس ےس اہک اجےئ اگ ارگ ھجت وک وظنمر ےہ وت سج دقر روہیپ وت ےن اطقتع اک ایل ےہ اس اک آداھ 

 را الغؾ اس صخش اک وہاجےئ اگ سج ےن اطقتع ںیہن یک۔اےنپ رشکی وک ریھپ دے الغؾ مت دوونں ںیم رشمت رےہ اگ ورہن وپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1427    حسیث 

٤ُِٟکَاَتٔب یَُٜوُ٪ بَيَِن  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ِّٚ ٣ِٔث١َ ٣َا َٗ َک بٔاٟزِّ َّٟٔذي َت٤َشَّ َتٔضي ا ِ٘ ُط أََحُسص٤َُا بٔإٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ ث٥َُّ َي ٌُ اكٔ َ٘ ُي َٓ اٟزَُّج٠َئِن 

 ٔ َّطُ إ ُضَو بَِي٨َُض٤َا ْٔل٧َ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٤ُِٟکَاَتُب  ُ ا حٔز ٌِ َٔک ث٥َُّ َي َََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ٠َِيطٔ َػاحٔبُطُ أَِو أَ ًَ  ٍَ َ اك َتَضي َٗ ِٗ ٤ََّا ا ٠َِيطٔ َوإِٔ٪ ٧ ًَ ُط  َٟ َّٟٔذي  ا

ًَلَی َػا طُ أَِ٪ َیزُزَّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟٔذي  أََحبَّ ا َٓ ٤ُِٟکَاَتُب  َ ا ًََحز طُ ث٥َُّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟٔذي  ا أََخَذ ا َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ َتَضي أَ ِٗ ٠َُط بٔطٔ ا َـّ َٔ َٕ ٣َا َت حٔبٔطٔ نِٔؼ

 َ ُط َوإِٔ٪ أَِ َٟ ََٓذَٟٔک  ئِن  َٔ ِبُس بَِي٨َُض٤َا نِٔؼ ٌَ ِٟ أََحبَّ َوَیُٜوُ٪ ا َٓ ٤ُِٟکَاَتُب َوَتَزَک ٣َاَّل  ُط َوإِٔ٪ ٣َاَت ا ٌِ اكٔ َ٘ ٥ِ يُ َٟ ِبٔس ٠َّٟٔٔذي  ٌَ ِٟ ٍُ ا َح٤ٔي َٓ ی 

َُٟط َو  ََٓذَٟٔک  ٤ِٟٔيَراُث بَِي٨َُض٤َا  ٠َطُ بٔطٔ َویَُٜوُ٪ ا َـّ َٔ َٕ ٣َا َت ًَلَی َػاحٔبٔطٔ نِٔؼ طُ أَِ٪ یَزُزَّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟٔذي  َک ا َّٟٔذي َت٤َشَّ إِٔ٪ ََاَ٪ ا

 ٔ َ ب ٜٔض٤َٔا ْٔل ِسرٔ ٠ِ٣ٔ َ٘ ٤ِٟٔيَراُث بَِي٨َُض٤َا َٔ ا َٓ  ١َ ـَ ِٓ یُٜطُ أَِو أَ ٠ًََِيطٔ ََشٔ  ٍَ َ اك َٗ ِس أََخَذ ٣ِٔث١َ ٣َا  َٗ َٜٔتابَةٔ  طُ اِل َّ٘ ٤ََّا أََخَذ َح َُّط إ٧ٔ ٧ 

 اہک امکل ےن وج اکمبت دو آدویمں ںیم رتشمک وہ اکی آدیم اؿ ںیم ےس اطقتع رکے دورسے ےک اذؿ ےس رھپ سج ےن

اطقتع ںیہن یک وہ یھب ایس دقر الغؾ ےس ووصؽ رکے انتج اطقتع رکےن واےل ےن ووصؽ ایک ےہ ای اس ےس زایدہ دعب اےکس اکمبت 

اعزج وہ اجےئ وت اطقتع واال اطقتع ہن رکےن واےل ےس ھچک ریھپ ہن ےکس اگ ارگ دورسے رشکی ےن اطقتع ےس مک ووصؽ ایک رھپ 

 اایتخر ےہ ارگ اچےہ وت ینتج اطقتع زایدہ ےہ ااکس فصن اےنپ رشکی وک دے رک الغؾ ںیم آدم الغؾ اعزج وہایگ وت اطقتع واےل وک

اساھج رکںی ارگ ہن دے وت اسرا الغؾ دورسے رشکی اک اجےئ اگ ارگ اکمبت رماجےئ اور امؽ وھچڑ ایگ اور اطقتع واےل ےن اچاہہک انتج 

اث ںیم رشکی وہاجےئ وت وہ اتک ےہ اور سج ےن اطقتع ںیہن یک وہ یھب زایدہ ایل ےہ اس اک فصن اےنپ رشکی وک ریھپ دے اور ریم

اکمبت ےس اطقتع ےک رباربای اس ےس زایدہ ووصؽ رک اکچ ےہ اس وصرت ںیم ریماث دوونں ےک ےلم یگ ویکہکن رہ اکی ےن اانپ قح 

 ووصؽ رکایل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1428    حسیث 

 ُ طٔ بٔإٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ ث ِّ٘ ٕٔ َح ًَلَی نِٔؼ ٍُ أََحُسص٤َُا  اكٔ َ٘ ُي َٓ ٤ُِٟکَاَتٔب یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َک َٗ َّٟٔذي َت٤َشَّ بُٔف ا ِ٘ ٥َّ َي

٤ُِٟکَاَتُب بٔاٟزِّ  حٔزُ ا ٌِ ٠ًََِيطٔ َػاحٔبُُط ث٥َُّ َي  ٍَ َ اك َٗ ا  َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ  ِّٚ أَ

اہک امکل ےن وج اکمبت دو آدویمں ںیم رتشمک وہ اکی اس ےس اطقتع رکے اےنپ قح ےک فصن رپ دورسے ےک اذؿ ےس رھپ 

اجےئ وت اطقتع واال ارگ اچےہ سج ےن اطقتع ںیہن یک وہ یھب اکمبت ےس اطقتع ےس مک ووصؽ رکے دعب اس ےک اکمبت اعزج وہ

ینتج اطقتع زایدہ ےہ اس اک آداھ اےنپ رشکی وک دے رک الغؾ ںیم آدم اساھج رکںیل ورہن اس دقر ہصح الغؾ اک دورسے رشکی اک 

 وہاجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اکمبت :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1429    حسیث 

ٍُ أَحَ  اكٔ َ٘ ا ث٥َُّ ُي ٌّ َُٓيکَاتَٔبا٧ٔطٔ َج٤ٔي ی٩ِٔ  ِبَس یَُٜوُ٪ بَِي٨َُض٤َا َطِْطَ ٌَ ِٟ ٔشيرُ َذَٟٔک أَ٪َّ ا ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َٗ ٕٔ ًَلَی نِٔؼ ٤ُِٟکَاَتَب  ُسص٤َُا ا

َٔک ا طٔ بٔإٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ َوذَٟ ِّ٘ ًَلَی َح َٓاِرزُِز  ُط إِٔ٪ ٔطئَِت  ٌَ َ اك َٗ ا٢ُ ٠َّٟٔٔذي  َ٘ ُي َٓ ٤ُِٟکَاَتُب  ُ ا حٔز ٌِ ِبسٔ ث٥َُّ َي ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٍُ ٩ِ٣ٔ َج٤ٔي ُ ٟزُّب

 ٜٔ َک بٔاِل ی٩ِٔ َوإِٔ٪ أََِی ََاَ٪ ٠َّٟٔٔذي َت٤َشَّ ِبُس بَِي٤َُٜ٨َا َطِْطَ ٌَ ِٟ ٠َِتطُ بٔطٔ َویَُٜوُ٪ ا ـَ َٓ َٕ ٣َا  ٍُ َػاحٔبَٔک نِٔؼ ُ َّٟٔذي  َتابَةٔ ُرب َػاحٔبٔطٔ ا

ِبٔس َوََاَ٪ ٠َّٟٔٔذي  ٌَ ِٟ َٔ ا ََٓذَٟٔک ثَََلثَُة أَِربَا ِبسٔ  ٌَ ِٟ ُٕ ا َُٟط نِٔؼ ٠َِيطٔ َخأّٟؼا َوََاَ٪  ًَ ٤ُِٟکَاَتَب  ٍَ ا َ اك َُّط أََِی َٗ ِبٔس ْٔل٧َ ٌَ ِٟ ٍُ ا ُ ٍَ ُرب َ اك َٗ

٠َِيطٔ  ًَ  ٍَ َ اك َٗ َّٟٔذي  ٌٔطٔ ا  أَِ٪ َیزُزَّ ث٩َ٤ََ ُرَُ

رشح ہی ےہ ہک الثم اکی الغؾ دو آدویمں ںیم رتشمک وہ دوونں لم رک اس وک اکمبت رکںی رھپ اکی رشکی اےنپ  اہک امکل ےن اس یک

فصن قح رپ الغؾ ےس اطقتع رکےل ینعی وپرے الغؾ ےک رعب رپ دعب اس ےک اکمبت اعزج وہ اجےئ وت سج ےن اطقتع یک ےہ اس 

 اےنپ رشکی وک ریھپ دے اور الغؾ ںیم آدم اساھج رھک ارگ وہ ااکنر رکے ےس اہک اجےئ اگ ہک سج دقروت ےن زایدہ ایل ےہ اس اک فصن

 وت اطقتع واےل اک رعب الغؾ یھب اس رشکی وک لم اجےئ اگ اس وصرت ںیم اس رشکی ےک نیت رعب وہں ےگ اور اس اک اکی رعب۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1430    حسیث 

٠ًََيِ  ًَتٔطٔ َزی٨ِّا  َلا َٗ ٠ًََِيطٔ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  ُٙ َویَُِٜتُب  ٔ ت ٌِ َي َٓ ُط َسيُِّسُظ  ٌُ اكٔ َ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب ُي ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ٠َِيطٔ َٗ ًَ ٤ُِٟکَاَتُب َو طٔ ث٥َُّ ی٤َُوُت ا

َز٣َائٔطٔ أَِ٪ یُ َزی٩ِْ  ُِ ٔ ًَتٔطٔ َوٟ َلا َٗ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ  َّٟٔذي  ٣َائَطُ بٔا إٔ٪َّ َسيَِّسُظ ََل یَُحاؾُّ ُُغَ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٠ًََِيطٔ ٨٠َّٟٔأض  ُُئا   َبسَّ

رپ اہک امکل ےن ارگ اکمبت ےس اس ومٰیل اطقتع رکے اور وہ آزاد وہاجےئ اور سج دقر اطقتع اک روہیپ اکمبت رپ رہ اجےئ وہ اس 

رقض ےہ دعب اس ےک اکمبت رماجےئ اور وہ رقموض وہولوگں اک وت ومٰیل دورسے رقض وخاوہں ےک ربارب ہن وہاگ ہکلب اس امؽ ںیم 

 ےس ےلہپ اور رقض وخاہ اانپ رقہض ووصؽ رکںی ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1431    حسیث 

ُٙ َوَئؼيرُ ََل َطيِ  ٔ ت ٌِ َي َٓ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ ٨٠َّٟٔأض  ًَ ٍَ َسيَِّسُظ إَٔذا ََاَ٪  اكٔ َ٘ َِٟيَص ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب أَِ٪ يُ ا٢َ ٣َأٟک  ی٩ِٔ َٗ َُٟط ْٔلَ٪َّ أَص١َِ اٟسَّ َئ 

ُّٙ ب٤َٔأٟطٔ ٩ِ٣ٔ َسيِّسٔ  َٟطُ أََح  ٕ َٔک بَٔحائٔز ٠َِيَص ذَٟ َٓ  ٔ  ظ

اہک امکل ےن وج اکمبت رقموض وہ اس ےس ومٰیل اطقتع ہن رکے ااسی ہن وہ ہک وہ الغؾ آزاد وہاجےئ دعب اس ےک اسرا امؽ اس اک رقض 

 وخاوہں وک لم اجےئ ومٰیل وک ھچک ہن ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رک ےن اک ایبؿ

 

 اکمبت ےس اطقعة

     1432    حسیث 

٠ًََيِ  ا  ٨ُِط ٤٣َّٔ ًَ  ٍُ ـَ َي َٓ َصٔب  طُ بٔاٟذَّ ٌُ اكٔ َ٘ ِبَسُظ ث٥َُّ ُي ًَ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ یُکَاتُٔب  ًَلَی أَِ٪ َٗ َٜٔتابَٔة   طٔ ٩ِ٣ٔ اِل

 َٟ َ َُّط أ٧َِز َصطُ ْٔل٧َ َظ َذَٟٔک ٩ِ٣َ ََکٔ ٤ََّا ََکٔ َِٟيَص بَٔذَٟٔک بَأِْض َوإ٧ٔ َّطُ  ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ طُ  ٌَ َ اك َٗ َٟطُ ٣َا   ١َ حِّ ٌَ ًَلَی ُي ُج١ٔ  ی٩ِٔ یَُٜوُ٪ ٟرٔلَّ َٟةٔ اٟسَّ ٔ ُط ب٨ِ٤َٔز

َِٟيَص َصَذا ٣ِٔث١َ اٟسَّ  ُسُظ َو ُ٘ ٨ُِط َوَی٨ِ ًَ  ٍُ ـَ َي َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ٔلَيُط ٣َاَّل فٔی اٟزَُّج١ٔ إ ٌِ ًَلَی أَِ٪ يُ ٤ُِٟکَاَتٔب َسيَِّسُظ  ُة ا ًَ َلا َٗ ٤ََّا ََا٧َِت  ی٩ِٔ إ٧ٔ



 

 

 ٥ِ َٟ ٔة َو َٗ َتا ٌَ ِٟ ٣َُة ا َٟطُ َُحِ ُِٟحُسوزُ َوَتِثبُُت  َضاَزةُ َوا ٤ِٟٔيَراُث َواٟظَّ ُط ا َٟ ََٓيحُٔب   َٙ ِت ٌٔ ِٟ ١َ ا حَّ ٌَ ٔ َزَراص٥َٔ بَٔسَراص٥َٔ َوََل  أَِ٪ یََت َيِظتَر

َوَؿ َذصَ  َٓ َذا زٔی٨َاّرا َوأ٧ََِت َُحٌّ  َٛ ََٜذا َو ٔ ََل٣ٔطٔ ائِتٔىٔي ب ُِ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َٔک ٣ََث١ُ َرُج١ٕ  ٤ََّا ٣ََث١ُ ذَٟ ا٢َ ّبا بَٔذَصٕب َوإ٧ٔ َ٘ َٓ َٔک  ٨ًَُِط ٩ِ٣ٔ ذَٟ  ٍَ

ِو ََاَ٪ َزیِ  َٟ ٠َِيَص َصَذا َزی٨ِّا ثَابّٔتا َو َٓ أ٧ََِت َُحٌّ  َٓ ١َّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٗ َ ٤ُِٟکَاَتٔب إَٔذا إِٔ٪ ٔجئَِتىٔي بٔأ ٣َاَئ ا يُِّس ُُغَ ََٟحاؾَّ بٔطٔ اٟشَّ ٨ّا ثَابّٔتا 

ُض٥ِ فٔی ٣َا٢ٔ ٣ُکَاَتبٔطٔ  ٌَ ََٓسَخ١َ ٣َ ٠ََِٓص   ٣َاَت أَِو أَ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ارگ وکیئ صخش اےنپ الغؾ وک اکمبت رکے رھپ اس ےس وسےن رپ اطقتع رکے اور دبؽ اتکتب 

ےس ہک زر اطقتع یف اوفلردے دے وت اس ںیم ھچک ابقتح ںیہن ےہ اور سج صخش ےن اس وک رکموہ راھک  اعمػ رکدے اس رشط

ےہ اس ےن ہی ایخؽ ایک ہک اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک اکی صخش اک اعیمدی رقہض یسک رپ وہ وہ اس ےک دبےل ںیم ھچک دقن ےل رک رقہض 

ےیل وہیت ےہ ہک الغؾ دلج آزاد وہاجےئ اور اس ےک ےیل ریماث اور  وھچڑ دے احالہکن ہی رقض یک لثم ںیہن ےہ ہکلب اطقتع اس

اہشدت اور دحود الزؾ آاجںیئ اور رحتم اتعہق اثتب وہاجےئ اور ہی ںیہن ےل ہک اس ےن روویپں وک روویپں ےک وعض ںیم ای وسےن 

 اس دقر ارشل ںں الدے اور وت آزاد وک وسےن ےک وعض ںیم رخدیا ہکلب اس یک اثمؽ ہی ےہ ۔ اکی صخش ےن اےنپ الغؾ ےس اہک وت ےھجم

ےہ رھپ اس ےس مک رکےک اہک ارگ اےنت یھب الدے وت یھب وت آزاد ےہ۔ ویکہکن دبؽ اتکتب دنی حیحص ںیہن ےہ ورہن بج اکمبت رماجات وت 

 ومٰیل یھب اور رقض وخاوہں ےک ربارب اس ےک امؽ اک دوعٰی دار وہات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت یسک صخش وک زیمخ رکے

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یسک صخش وک زیمخ رکے

     1433    حسیث 

 َ٠ًَ  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ٍُ ٓٔيطٔ ا َ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب یَِحَزُح اٟزَُّج١َ َجزِّحا َي ُت فٔی ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َي َٗ ًَلَی أَِ٪ یَُؤزِّ ؤَي  َٗ ٤ُِٟکَاَتَب إِٔ٪  ِيطٔ أَ٪َّ ا

 ٩ًَِ ًََحزَ  ِس  َ٘ َٓ ًَلَی َذَٟٔک  َو  ِ٘ ٥َِٟ َي إِٔ٪  َٓ ًَلَی َٛٔتابَتٔطٔ  ٍَ َٛٔتابَتٔطٔ أَزَّاُظ َوََاَ٪  َِٟحزِحٔ ٣َ ١َ َذَٟٔک ا ِ٘ َّطُ ی٨ََِبغٔی أَِ٪ ًَ  َٛٔتابَتٔطٔ َوَذَٟٔک أ٧َ

 ِٟ ١َ َذَٟٔک ا ِ٘ ًَ َي  إِٔ٪ أََحبَّ أَِ٪ یَُؤ یَُؤزِّ َٓ َِّر َسيُِّسُظ  َِٟحزِحٔ ُخي ١ٔ َذَٟٔک ا ِ٘ ًَ ٩ًَِ أََزأئ  ًََحزَ  إِٔ٪ صَُو  َٓ َٜٔتابَٔة  ِب١َ اِل َٗ ١َ َحزِٔح  ِ٘ ًَ َي  زِّ

 ِٟ ٔلَی ا ِبَس إ ٌَ ِٟ ِبّسا ٠٤ِ٣َُوَّا َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠ ا ًَ ١َ َوأ٣ََِشَک ََُُل٣َطُ َوَػاَر  ٌَ َٓ َِٟحزِحٔ  ًَلَی َذَٟٔک ا َِٟيَص  ٤َِحزُوحٔ أَِس٤َ٠َطُ َو

ِبَسظُ  ًَ ََرُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠  ِٛ ئِّس أَ  اٟشَّ



 

 

وہ وت ارگ اکمبت اےنپ دبؽ اتکتب ےک اسھت دتی یھب ادا  اہک امکل ےن ارگ اکمبت یسک صخش وک ااسی زیمخ رکے سج ںیم دتی وابج

ہن وہ وت اینپ اتکتب ےس اعزج وہا ویکہکن دتی اک ادا رکان اتکتب رپ دقمؾ رکےکس وت دتی ادا رکدے وہ اکمبت انب رےہ اگ ارگ اس رپ دقر 

ےہ رھپ بج دتی دےنی ےس اعزج وہ اجےئ وت اس ےک ومٰیل وک اایتخر ےہ ارگ اچےہ وت دتی ادا رکدے اور اکمبت وک الغؾ ھجمس رک رھک 

ےک وحاےل رک وج زیمخ وہا ےہ رگم ومٰیل رپ الزؾ ںیہن  ےل اب وہ دبوتسر اس اک الغؾ وہ اجےئ اگ ارگ اچےہ وت وخد اکمبت وک اس صخش

 ےہ ہک الغؾ دے ڈاےنل ےس زایدہ اور ھچک اانپ اصقنؿ رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یسک صخش وک زیمخ رکے

     1434    حسیث 

 ١َ ِ٘ ًَ ا  ٌّ َٜٔتابَةٔ أَزُّوا َج٤ٔي طُ فٔی اِل ٌَ َُٟط َو٠َّٟٔٔذی٩َ ٣َ ١ْ ٗٔي١َ  ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ َجَزَح ٨ِ٣ُٔض٥ِ َجزِّحا ٓٔيطٔ  إِٔ٪ أَزَِّوا َٗ َٓ َِٟحزِحٔ   َذَٟٔک ا

َّرُ َسيُِّسص٥ُِ  ًََحزُوا َویَُدي ِس  َ٘ َٓ ٥ِ یَُؤزُّوا  َٟ ًَلَی َٛٔتابَتٔض٥ِٔ َوإِٔ٪  ا  ثَبَُتوا  ٌّ ُط َج٤ٔي َٟ ًَبٔيّسا  وا  ٌُ َِٟحزِٔح َوَرَج ١َ َذَٟٔک ا ِ٘ ًَ إِٔ٪ َطاَئ أَزَّي  َٓ

١ٔ َذَٟٔک  ِ٘ ًَ ٩ًَِ أََزأئ  ِحزٔص٥ِٔ  ٌَ ا َٔ ٌّ ُط َج٤ٔي َٟ ًَبٔيّسا  وَ٪  ٍَ اِْلََّخُ َِٟحارَٔح َوِحَسُظ َوَرَج َّٟٔذي َجزََح  َوإِٔ٪ َطاَئ أَِس٥َ٠َ ا َِٟحزِٔح ا ا

 َػاحٔبُُض٥ِ 

رگ دنچ الغؾ اکی اسھت اکمبت وہں رھپ اؿ ںیم ےس ایی الغؾ یسک صخش وک زیمخ رکے وت بس الغومں ےس اہک اچےئ اگ اہک امکل ےن ا

دتی ادا رکو ارگ ادا رکںی ےگ اینپ اتکتب رپ اقمئ رںیہ ےگ ارگ ہن رکںی ےگ بس ےک بس اعزج ےھجمس اجںیئ ےگ اچےہ سج الغؾ ےن 

 دبوتسر ومٰیل ےک الغؾ وہاجںیئ ےگ ویکہکن وہ دتی دےنی ےس اعزج وہ ےئ۔زیمخ ایک ےہ اس وک وحاےل رکدے ابیق الغؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یسک صخش وک زیمخ رکے

     1435    حسیث 

ٔشيرُ َذَٟٔک  ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َٕ زِٔرصَ  َٗ ِٟ َّٟٔذي أََخَذَصا َسيُِّسُظ أَ ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َوََاَ٪ زٔیَُة َجزِحٔطٔ ا ًَلَی ثَََلثَةٔ آََل َُّط ََاَتَبُط  أ٧َ َٛ َُّط  إَٔذا أ٧َ َٓ  ٥ٕ

٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ  ًَ َّٟٔذي بَقَٔی  ُضَو َُحٌّ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ا َٓ ِٟهَِی زِٔرَص٥ٕ  ٔ أَ ٔلَی َسئِّسظ ٤ُِٟکَاَتُب إ َّٟٔذي أََخَذ ٩ِ٣ٔ  أَزَّي ا َٕ زِٔرَص٥ٕ َوََاَ٪ ا ِٟ أَ

٤ُِٟکَاَتٔب أََخَذ َس  ًَلَی ا ا بَقَٔی  َََر ٤٣َّٔ ِٛ ١ُ َجزِحٔطٔ أَ ِ٘ ًَ َٙ َوإِٔ٪ ََاَ٪  َت ًَ ِس  َ٘ َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ٤ُِٟکَاَتٔب ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ زٔیَةٔ َجزِحٔطٔ أَ يُِّس ا



 

 

َس أَ  ٌِ ََ  ١َ ـَ َٓ َٙ َوََاَ٪ ٣َا  َت ًَ ٤ُِٟکَاَتٔب َطِيْئ ٩ِ٣ٔ زٔیَةٔ َجزِحٔطٔ َٛٔتابَتٔطٔ َو ٔلَی ا ٍَ إ َٓ َزأئ َٛٔتابَتٔطٔ ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب َوََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ یُِس

َِٟحَشٔس َو  وَب ا ـُ ٌِ َِٟئس أَِو ٣َ ََ ا ُلو ِ٘ ًَِوَر أَِو ٣َ ٔ أَ ٔلَی َسئِّسظ ٍَ إ ًََحزَ َرَج إِٔ٪  َٓ َُٜط  ٔ َيأ٠ََُُِط َوَيِشَتِض٠ ٤ََّا ََاَتَبُط َس َٓ ًَلَی ٣َأٟطٔ إ٧ٔ يُِّسُظ 

َيأ٠ََُُِط َوَيِشتَ  َٓ ١ٔ َجَشٔسظٔ  ِ٘ ًَ َٟٔسظٔ َوََل ٣َا أُٔػيَب ٩ِ٣ٔ  ًَلَی أَِ٪ َیأُِخَذ ث٩َ٤ََ َو ٥ِ یُکَاتِٔبُط  َٟ ِشبٔطٔ َو َٛ ١ُ ٔجَزاَحأت َو ِ٘ ًَ  ٩ِٜٔ َُٜط َوَل ٔ ِض٠

َّٟٔذی٩َ ُؤُٟسوا فٔی َٛٔتابَتٔطٔ أَِو ََاَتَب  ٔ ا َٟٔسظ ٤ُِٟکَاَتٔب َوَو َٟطُ فٔی آَّٔخٔ َٛٔتابَتٔطٔ ا َٔک  ٔ َویُِحَشُب ذَٟ ٔلَی َسئِّسظ ٍُ إ َٓ ٠َِيض٥ِٔ یُِس ًَ 

اہک امکل ےن اس یک رشح ویں اکی صخش اےن اےنپ الغومں وک نیت زہار درمہ رپ اکمبت ایک اور اس ےک زمخ یک دتی اکی زہار درمہ 

ےئ اگ ارگ ومٰیل ےک اس الغؾ رپ زہاریہ درمہ ابتب اتکتب ےک ووصؽ اپیئ وت اب بج وہ اکمبت دوزہار درمہ ادا رکدے اگ آزاد وہاج

ابیق ےھت ہک اکی زہار درمہ دتی ےک اپےئ وت وہ آزاد وہاجےئ اگ اور سج دقر درمہ ابیق ےھت اس ےس زایدہ دتی ےک درمہ اپےئ وت 

درتس ںیہن ہک اکمبت یک دتی ایس وک وحاہل  ومٰیل ےنتج ابیق ےھت اےنت ےل رک ابیق اکمبت وک ریھپ دے اگ اور اکمبت آزاد وہاجےئ اگ ہی

  اھ رکدںی وہ اھکیپ رک ربارب رکدے رھپ ارگ اعزج وہاجےئ وت اک انڑگنلاولال وہ رک اےنپ ومٰیل ےک اپس آےئ ویکہکن ومٰیل ےن اس وک اایتخردای

ہکلب اکمبت یک دتی اور اس یک اوالد یک دتی  اس ےک امؽ اور امکیئ رپ ہن اینپ اوالد یک تمیق ای اینپ دتی رپ ہک وہ اھکیپ رک ربارب رکدے

 وج احتل اتکتب ںیم دیپا وہیئ ای اؿ رپ دقع اتکتب وہاومٰیل وک دی اجےئ یگ اور اس ےک دبؽ اتکتب ںیم رجما وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿاکمبت یک اتکتب وک ےنچیب

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ

     1436    حسیث 

ُط إَٔذا ََاَ٪ ََاَتَبطُ  ٌُ َُّط ََل َیبٔي ٍَ فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي ٣ُکَاَتَب اٟزَُّج١ٔ أ٧َ ا٢َ ٣َأٟک إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا ُس٤ٔ زِ َٗ ٌَ ٕق  بَٔس٧َا٧ٔيَر أَِو َزَراص٥َٔ إَٔلَّ َٔ

ِٟکَأٟٔئ  ٩ًَِ ا ِس ٧ُنَٔی  َٗ ُظ ََاَ٪ َزی٨ِّا بَٔسی٩ِٕ َو َ
َُّط إَٔذا أََّخَّ ُظ ْٔل٧َ ُ ٠ُطُ َوََل یَُؤَّخِّ حِّ ٌَ زُؤق يُ ٌُ ِٟ ٤ُِٟکَاَتَب ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َوإِٔ٪ ََاَتَب ا َٗ ِٟکَأٟٔئ  بٔا

٥ٔ٨َ أَ  َِ ِٟ َِٟبَقٔ أَِو ا زُؤق ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ أَِو ا ٌُ ِٟ زِٕق ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٕة أَِو َسيُِّسُظ َٔ َـّ ٔ َُّط َيِؼ٠ُُح ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي أَِ٪ َيِظتَرَٔیُط بَٔذَصٕب أَِو ٓ إ٧ٔ َٓ  ٔٙ ِو اٟزَّٗٔي

ظُ  ُ ١ُ َذَٟٔک َوََل یَُؤَّخِّ حِّ ٌَ ٠َِيَضا يُ ًَ ًَّٟٔي ََاَتَبطُ َسيُِّسُظ  زُؤق ا ٌُ ٠ِٟٔ ٕٕ ٔ ٕق ٣َُداٟ  َُعِ

ہ اس یک اتکتب وک یسک اابسب ےک دبےل ںیم ےچیب رگم دقنا دقن اہک امکل ےن وج صخش اےنپ الغؾ وک روویپں ارشویفں رپ اکمبت رکے و

ودعے رپ ںیہن ویکہکن ارگ ودعہ رکے اگ وت اکیل یک عیب وعبض اکیل ےک وہ اجےئ یگ ینعی دنی یک وعبض دنی ےک اور ارگ یسک امؽ رپ اکمبت 



 

 

 ارشیف دے رک اس یک اتکتب رخدی ےل ای دورسی سن ایک وہ ےسیج اوٹن ای اگےئ ای رکبایں ای الغومں رپ وت رتشمی وک اجزئ ےہ ہک روہیپ

 دے رک وسا اس سن ےک سج رپ اکمبت وہا ےہ رگم ہی رضوری ےہ ہک داؾ دقنا دقن دے دری ہن رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ اکمبت یک

     1437    حسیث 

٩ِ اِطتَرَ  َرأئ َٛٔتابَتٔطٔ ٤٣َّٔ
ٔ

َّٙ بٔاِطت ٍَ ََاَ٪ أََح َّطُ إٔذَا بٔي ٤ُِٟکَاَتٔب أ٧َ ُت فٔی ا ٌِ ا٢َ ٣َأٟک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ ٔلَی َٗ َي إ ؤَي أَِ٪ یَُؤزِّ َٗ اَصا إَٔذا 

ّسا  ِ٘ ًَطُ بٔطٔ َن َّٟٔذي بَا ٩َ٤َ ا ٔ اٟثَّ َِٟوَػایَا َوإِٔ٪ َسئِّسظ َضا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ًَلَی ٣َا ََاَ٪ ٣َ أُ  ُة تَُبسَّ َٗ َتا ٌَ ِٟ ْة َوا َٗ ًََتا َشُط  ِٔ َرائَطُ َن
ٔ

َوَذَٟٔک أَ٪َّ اِطت

طُ أَِو َسِض٤ّا  ٌَ ٤ُِٟکَاَتٔب أَِو ث٠َُُثطُ أَِو ُرَُ َٕ ا ََ نِٔؼ َبا َٓ ٤ُِٟکَاَتَب َنٔؼيَبُط ٨ِ٣ٔطُ  ُف ٩ِ٣َ ََاَتَب ا ٌِ ََ  ََ ٤ُِٟکَاَتٔب ٩ِ٣ٔ أَِسضُ بَا ٥ٔ ا

 َ٘ َُٟط أَِ٪ ُي َِٟيَص  ًَةٔ َو َلا َ٘ ِٟ َٟٔة ا ٔ َّطُ َئؼيرُ ب٨ِ٤َٔز ْة َوَذَٟٔک أ٧َ ٌَ ِٔ ٍَ ٨ِ٣ُٔط ُط ٠َِيَص ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب َٓٔى بٔي َف ٩ِ٣َ ََاَتَبُط إَٔلَّ بٔإٔذِٔ٪ َٓ ٌِ ََ  ٍَ اكٔ

٣َْة َتا٣َّ  ُط بٔطٔ َُحِ َٟ َِٟيَشِت  ٍَ ٨ِ٣ُٔط  ََائٔطٔ َوأَ٪َّ ٣َا بٔي ِحزُ َُشَ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٨ِ٣ُٔط ا ًَ  ُٖ طُ یَُدا ـَ ٌِ ََ َرائَطُ 
ٔ

٨ًَُِط َوأَ٪َّ اِطت ُط ٣َِححُوْر  َٟ ْة َوأَ٪َّ ٣َا

ُط  َٟ َشُط ََا٣َّٔل إَٔلَّ أَِ٪ َیأَِذَ٪  ِٔ ٤ُِٟکَاَتٔب َن َرأئ ا
ٔ

َٟةٔ اِطت ٔ َِٟيَص َذَٟٔک ب٨ِ٤َٔز َٟطُ ٓٔيطٔ َٛٔتابَ ٤َٟٔا یَِذَصُب ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َو إِٔ٪ ٩ِ٣َ بَقَٔی  َٓ ْة 

ٍَ ٨ِ٣ٔطُ  َّٙ ب٤َٔا بٔي ُط ََاَ٪ أََح َٟ  أَذ٧ُٔوا 

اہک امکل ےن ارگ دنچ رشکی ںیہ اکی اکمبت ںیم اؿ ںیم ےس اکی رشکی ےن اانپ ہصح اتکتب انچیب اچاہ ثلث ای رعب ای فصن وت اکمبت وک 

ےک ےہ اور اکمبت وک ہی درتس ںیہن ہک اےنپ لثم عیفش ےک ہی ربج ںیہن اتچنہپ ہک اس ےصح وک وخدرخدیے ویکہکن ہی رخدی لثم اطقتع 

رشکی ےس اطقتع رک ےل رگم اور رشوکیں ےک اذؿ ےس اور اس دقر ہصح رخدیےن ےس اس وک وپری آزادی یھب احلص ںیہن وہیت 

ںیم فرػ وہ  اور اےنپ امؽ رپ اقدر ںیہن ےہ ہکلب وھتڑا ہصح رخدیےن ںیم ہی یھب ایخؽ ےہ ہک اعزج وہ اجےئ ویکہکن اس اک امؽ اس رخدی

اجےئ اگ اور ہی اس یک لثم ںیہن ےہ ہک اکمبت اےنپ ںیئت وپرا وپرا رخدی ےل اہں سج وصرت ںیم ابیق رشاکء یھب ااجزت دںی وت 

 اوروں ےس زایدہ اس وک اس ےصح ےک رخدیےن اک ااقحتسؼ وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ُِٟکَاَتُب بََل١َ ٣َا  ًََحزَ ا ْر إِٔ٪  َُّط َُغَ َٔک أ٧َ ٤ُِٟکَاَتٔب َوذَٟ ٔ ا ٍُ ٧َِح٥ٕ ٩ِ٣ٔ ٧ُُحو٦ ا٢َ ٣َأٟک ََل َیٔح١ُّ بَِي ٠ََِٓص َٗ ٠ًََِيطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت أَِو أَ

 َ٠ًَ َ َو َّٟٔذي َيِظت ٤ََّا ا ٣َائٔطٔ َطِيّئا َوإ٧ٔ ٍَ ُُغَ تٔطٔ ٣َ َّٟٔذي اِطتََري ٧َِح٤َُط بٔٔحؼَّ ٥ِ یَأُِخِذ ا َٟ رٔي ٧َِح٤ّا ٩ِ٣ٔ ٧ُُحو٦ٔ ِيطٔ زُیُوْ٪ ٨٠َّٟٔأض 

َٜٔتابَٔة ََُُل٣ٔطٔ  ٔ ٤ُِٟکَاَتٔب ََل یَُحاؾُّ ب َشيُِّس ا َٓ ٤ُِٟکَاَتٔب  ٔة َسئِّس ا َٟ ٔ ٤ُِٟکَاَتٔب ب٨ِ٤َٔز ا ا ـّ اُد أَِي َِْٟخَ َذَٟٔک ا َٛ ٤ُِٟکَاَتٔب َو ٣َاَئ ا ُُغَ

٣َاَئ ََُُل٣ٔطٔ  أد ُُغَ َِْٟخَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا  ٍَ َََٓل یَُحاؾُّ ب٤َٔا اِجَت٤َ ًَلَی ََُُل٣ٔطٔ  َٟطُ   ٍُ  َیِحَت٤ٔ

وت اس ےک ذےم وج اہک امکل ےن اکمبت یک شق یک عیب درتس ںیہن ویکہکن اس ںیم دوھہک ےہ اس واےطس ہک ارگ اکمبت اعزج وہ ایگ 

روہیپ  اھ ابلط وہ ایگ اور ارگ اکمبت رم ایگ ای سلفم وہ ایگ اور اس رپ ولوگں ےک رق ے ںیہ وت سج صخش ےن اس یک شق رخدیی وت وہ 

رقض وخاوہں ےک ربارب ہن وہاگ ہکلب لثم اکمبت ےک ومٰیل ےک وہاگ اور ومٰیل اکمبت ےک رقض وخاوہں ےک ربارب ںیہن وہات ایس رطح 

 اج ومٰیل اک ارگ الغؾ ےک ذےم رپ عمج وہ اجےئ بت یھب ومٰیل اور رقض وخاوہں ےک ربارب ہن وہ اگ۔رخ
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 اکمبت یک اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ

     1439    حسیث 

ئِن  ا٢َ َٗ  ٌَ ِٟ وتَٔب بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٕٕ ٤َٟٔا  ٔ ٕق ٣َُداٟ يِٕن أَِو َُعِ ٌَ ٤ُِٟکَاَتُب َٛٔتابََتطُ َٔ ٔ  ٣َأٟک ََل بَأَِض بٔأَِ٪ َيِظتَرَٔي ا زِٔق أَِو َُيِر ٌَ ِٟ أَِو ا

 ٕ ح١َّٕ أَِو ٣َُؤَّخَّ ٌَ ٣ُ ٕٕ ٔ  ٣َُداٟ

دبےل ںیم ای یسک اابسب ےک دبےل ںیم وج دبؽ اتکتب یک سن اہک امکل ےن اکمبت ارگ اینپ اتکتب وک رخدی ےل دقن روہیپ ارشیف ےک 

ل وہ وت درتس ےہ۔
چ 
مع

 ےس ہن وہ ای ایس سن ےس ؤملج وہ ای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ

     1440    حسیث 

َََٓل يَ  اّرا ٨ِ٣َٔضا أَِو ٩ِ٣ٔ َُيِرَٔصا  َِ َٟطُ ٔػ َٟٕس َوأَِوََلّزا  ٤ُِٟکَاَتٔب یَِض٠ُٔک َوَیتِرُُک أ٦َُّ َو ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ُٖ ِعٔی َویَُدا ًَلَی اٟشَّ َوِوَ٪  ِ٘

 ٔ َٟٔس أَبٔيض٥ِٔ إ َُ أ٦ُُّ َو ا٢َ تَُبا َٗ ٩ًَِ َٛٔتابَتٔض٥ِٔ   ُ ِحز ٌَ ِٟ ٠َِيض٥ِٔ ا ُض٥ِ ََا٧َِت أَِو ًَ ٍُ َٛٔتابَتٔض٥ِٔ أ٣َُّ ٨ُِض٥ِ َج٤ٔي ًَ َذا ََاَ٪ فٔی ث٨٤َََٔضا ٣َا یَُؤزَّي بٔطٔ 

 ٔ ٛ ٩ًَِ ِحزَ  ٌَ ِٟ َٖ ا َضا إَٔذا َخا ٌَ ٍُ بَِي وَ٪ ْٔلَ٪َّ أَبَاص٥ُِ ََاَ٪ ََل ی٨َ٤َِ ُ٘ ٔ ت ٌِ ٨ًَُِض٥ِ َوَي ض٥ِٔ یَُؤزَّي  َٕ َُيَِر أ٣ُِّ َضُؤََلٔئ إَٔذا خٔي َٓ ٠َِيض٥ِٔ َتابَتٔطٔ  ًَ



 

 

٨ُِض٥ِ  ًَ ٥َِٟ َی٩ُِٜ فٔی ث٨٤َََٔضا ٣َا یَُؤزَّي  إِٔ٪  َٓ ٨ًَُِض٥ِ ث٨٤َََُضا  ُيَؤزَّي  َٓ َٟٔس أَبٔيض٥ِٔ  ِت أ٦ُُّ َو ٌَ ُ بٔي ِحز ٌَ ِٟ ِعٔی  ا ًَلَی اٟشَّ َو ؤَی َوََل ص٥ُِ  ِ٘ ٥َِٟ َت َو

ا َٟٔشئِّسص٥ِٔ  ّ٘ ا َرٗٔي ٌّ وا َج٤ٔي ٌُ  َرَج

ر اینپ اؾ ودل اور اوالد اغصر وک وج ایس اؾ ودل ےس وہ ای یسک اور وعرت ےس وھچڑ اجےئ اور اوالد اس اہک امکل ےن ارگ اکمبت رم اجےئ او

یک تنحم زمدوری رپ اقدر ہن وہ اور اتکتب ےس اعزج وہ اجےن اک وخػ وہ وت اؾ ودل وک چیب ڈاںیل ےگ بج اس یک تمیق اس دقر وہ ہک دبؽ 

وک ارگ وخػ وہات زجع اک وت وہ اس اؾ ودل وک چیب  اتک ےہ ایس رطح اوالد رپ بج وخػ وہاگ زجع اک وت اتکتب وپرا وپرا ادا وہ ےکس ویکہکن اکمبت 

اؿ ےک ابپ یک اؾ ودل یچیب اجےئ یگ اور وہ آزاد وہ اجںیئ ےگ ارگ اس ودل یک تمیق دبؽ اتکتب وک یفتکم ہن وہ اور اؾ ودل ےس تنحم 

 ےک بس اےنپ ومٰیل ےک الغؾ وہ اجںیئ ےگ۔ زمدوری ہن وہ ےکس ہن اکمبت یک اوالد ےس وت بس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک اتکتب وک ےنچیب اک ایبؿ

     1441    حسیث 

َّٟٔذي یَبَِتا ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا َّٟٔذي َٗ َّطُ یَزٔثُُط ا َي َٛٔتابََتُط أ٧َ ِب١َ أَِ٪ یَُؤزِّ َٗ ٤ُِٟکَاَتُب  ٤ُِٟکَاَتٔب ث٥َُّ یَِض٠ُٔک ا َُ َٛٔتابََة ا

 َٙ َت ًَ َّٟٔذي اِطتََراَصا َو ٔلَی ا ٤ُِٟکَاَتُب َٛٔتابََتطُ إ بَُتطُ َوإِٔ٪ أَزَّي ا َٗ ٠َُط َر َٓ ًََحزَ  َوََلُُئُظ ٠َّٟٔ اِطتََري َٛٔتابََتُط َوإِٔ٪  َٓ َس َٛٔتابََتطُ   َ٘ ًَ ٔذي 

 َِٟيَص ٠َّٟٔٔذي اِطتََري َٛٔتابََتُط ٩ِ٣ٔ َوََلئٔطٔ َطِيْئ 

اہک امکل ےن وج صخش اکمبت یک اتکتب رخدیے رھپ اکمبت رم اجےئ لبق اینپ اتکتب ادا رکےن ےک وت سج صخش ےن اتکتب رخدیی 

اجےئ اگ اور ارگ اکمبت ےن دبؽ اتکتب اس صخش وک ادا رک دای اور  ےہ ویہ اس اک وارث وہاگ ارگ اکمبت اعزج وہ اجےئ وت ایس اک الغؾ وہ

 اعزج وہ ایگ وت والء اس صخش وک ےلم یگ سج ےن اس وک اکمبت ایک  اھ ہن ہک اس صخش وک سج ےن اس یک اتکتب رخدیی یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت یک تنحم زمورری اک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک تنحم زمورری اک ایبؿ

     1442    حسیث 



 

 

ًَلَی ب٨َٔيطٔ ث٥َُّ ٣َ  ٔشطٔ َو ِٔ ًَلَی َن ٩ًَِ َرُج١ٕ ََاَتَب  َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل  ٔ َوُس٠َِىَ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٤ُِٟ ٩ًَِ ُُعِ کَاَتٔب اَت َص١ِ َيِشَعی ب٨َُو ا

٨ًَُِض٥ِ ٤َِٟٔؤت أَ   ٍُ ِوَ٪ فٔی َٛٔتابَةٔ أَبٔيض٥ِٔ َوََل یُوَؿ ٌَ اََل ب١َِ َيِش َ٘ َٓ ًَبٔيْس   بٔيض٥ِٔ َطِيْئ فٔی َٛٔتابَٔة أَبٔيض٥ِٔ أ٦َِ ص٥ُِ 

اس ےک ےٹیب رعوہ نب زریب اور امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا وج صخش اےنپ ےیل اور اےنپ وٹیبں وک اکمبت رکے اور رھپ رم اجےئ وت 

دبؽ اتکتب ےک ادا رکےن ںیم تنحم زمدوری رکںی ےگ ای الغؾ رںیہ ےگ اوہنں ےن اہک یعس رکںی ےگ اےنپ ابپ یک اتکتب ںیم اور اؿ 

 ےک ابپ ےک رم اجےن یک وہج ےس دبؽ اتکتب ںیم ھچک یمک ہن وہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک تنحم زمورری اک ایبؿ

     1443    حسیث 

ا َٟٔشيِّ  ّ٘ ٥َِٟ ی٨َُِتَوزِ بٔض٥ِٔ أَِ٪ یَِٜبَرُوا َوََا٧ُوا َرٗٔي ِعَی  وَ٪ اٟشَّ ُ٘ اّرا ََل یُٔلي َِ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ ََا٧ُوا ٔػ َٗ ِٟ ٤ُکَاَتُب ٔس أَبٔيض٥ِٔ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا

 ِ٨ًَ إِٔ٪ ََاَ٪ َٓٔى َتَزَک ٣َا یَُؤزَّي  َٓ ِعَی  ُٔوا اٟشَّ ٔلَی أَِ٪ یََتک٠ََّ ٨ًَُِض٥ِ ٧ُحُو٣ُُض٥ِ إ ًَلَی َتَزَک ٣َا یَُؤزَّي بٔطٔ  وا  ُٛ ٔ ٨ًَُِض٥ِ َوتُز َي َذَٟٔک  ُض٥ِ أُزِّ

 ُ ًََحز وا َوإِٔ٪  ُ٘ َت ًَ ِوا  َٓإِٔ٪ أَزَّ ِعَی  وا اٟشَّ ُِ َّي یَِب٠ُ واَحأٟض٥ِٔ َحً ُّٗ  وا َر

اہک امکل ےن ارگ اکمبت ےک ےٹیب نسمک وہں تنحم زمدوری ہن رک ںیکس وت اؿ ےک ڑبے وہےن اک ااظتنر ہن ایک اجےئ اگ اور اےنپ ابپ ےک 

ومٰیل ےک الغؾ وہ اجںیئ ےگ رگم سج وصرت ںیم اکمبت اس دقر امؽ وھچڑ اجےئ وج اؿ ےک ولبغ کت یک وطسقں وک اکیف وہ اس 

کت ااظتنر ایک اجےئ اگ دعب ولبغ ےک ارگ دبؽ اتکتب وک ادا رک دںی وت آزاد وہ اجںیئ ےگ اور ارگ اعزج وہ اجںیئ وت الغؾ وہ وصرت ںیم ولبغ 

 اجںیئ ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ورری اک ایبؿاکمبت یک تنحم زم

     1444    حسیث 

ُط فٔی َٛٔتا ٌَ َّٟسا ٣َ َٜٔتابَٔة َویَتِرُُک َو اُئ اِل َٓ َِٟيَص ٓٔيطٔ َو ٤ُِٟکَاَتٔب ی٤َُوُت َوَیتِرُُک ٣َاَّل  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٓأََراَزِت أ٦ُُّ َٗ َٟٕس  بَتٔطٔ َوأ٦َُّ َو

َِٟيَضا  ٔ ٍُ إ َٓ َّطُ یُِس ٠َِيض٥ِٔ إ٧ٔ ًَ ٔ أَِ٪ َتِشَعی  َٟٔسظ ِعٔی َو ًَلَی اٟشَّ ؤیَّّة  َٗ ٥َِٟ َت٩ُِٜ  ِعٔی َوإِٔ٪  ًَلَی اٟشَّ ؤیَّّة  َٗ ًَلَی َذَٟٔک  ٤َِٟا٢ُ إَٔذا ََا٧َِت ٣َأ٣ُِو٧َّة  ا

 ِٟ ا َٟٔشئِّس ا ّ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب َرٗٔي َُٟس ا ِت ؤَی َوَو ٌَ َم َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوَرَج ٌِ ٥َِٟ ُت ٤َِٟا٢ٔ  ًَلَی ا  ٤ُکَاَتٔب َوََل ٣َأ٣ُِو٧َّة 



 

 

 امکل ےن ارگ اکمبت رم اجےئ اور اس دقر امؽ وھچڑ اجےئ وج دبؽ اتکتب وک یفتکم ہن وہ اور اینپ اوالد اور اؾ ودل وک وج اتکتب ںیم اہک

دالخ وہ وھچڑ اجےئ رھپ اؾ ودل ہی اچےہ وہ امؽ ےل رک اوالد ےک اور اےنپ آزاد رکےن ںیم تنحم زمدوری رکے وت ارگ وہ اؾ ودل ربتعم 

 رپ اقدر وہ وت وہ امؽ اس ےک وحاےل ایک اجےئ اگ ورہن وہ امؽ ومٰیل ےل ےل اگ اور اؾ ودل اور اکمبت یک اوالد الغؾ وہ اور تقشم تنحم

 اجںیئ ےگ ومٰیل ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  زمورری اک ایبؿاکمبت یک تنحم

     1445    حسیث 

ضُ  ـُ ٌِ ََ ُض٥ِ َوَسَعی  ـُ ٌِ ََ  َ َحز ٌَ َٓ ا َٛٔتابَّة َواحَٔسّة َوََل َرح٥َٔ بَِي٨َُض٥ِ  ٌّ ِو٦ُ َج٤ٔي َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََاَتَب ا إٔ٪َّ َٗ َٓ ا  ٌّ وا َج٤ٔي ُ٘ َت ًَ َّي  ٥ِ َحً

 ٔ ًََحزُوا ب َّٟٔذی٩َ  ًَلَی ا وَ٪  ٌُ ِوا َیزِٔج ٌَ َّٟٔذی٩َ َس ٕف ا ٌِ ََ  ٩ًَِ ُض٥ِ ح٤َََُلُئ  ـَ ٌِ ََ ٨ُِض٥ِ ْٔلَ٪َّ  ًَ ِوا  ةٔ ٣َا أَزَّ  ٔحؼَّ

اہک امکل ےن ارگ دنچ الغؾ اکی یہ وتق ںیم اکمبت ن ے اجںیئ اور اؿ ںیم آسپ ںیم وکیئ رقاتب ہن وہ رھپ ضعب اؿ ںیم ےس اعزج وہ 

ںیئ ےگ رھپ نج ولوگں ےن تنحم زمدوری یک ےہ وہ اؿ اجںیئ اور ضعب تنحم زمدوری رک ےک دبؽ اتکتب ادا رکںی وت بس آزاد وہ اج

 ولوگں ےس اعزج وہ  ےئ ےھت اؿ اک ہصح ریھپ ںیل ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہ اجےئ اگ ۔ارگ اکمبت وج ںیطسق رقمر وہیئ ںیھت اس ےس ےلہپ دبؽ اتکتب ادا رکدے وت آزاد 

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ارگ اکمبت وج ںیطسق رقمر وہیئ ںیھت اس ےس ےلہپ دبؽ اتکتب ادا رکدے وت آزاد وہ اجےئ اگ ۔

     1446    حسیث 

آَٔؼٔة ب٩ِٔ ًُ  وَ٪ أَ٪َّ ٣ُکَاَتّبا ََاَ٪ ٠َُِٟٔفَ َُيَِرُظ یَِذَُکُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ًَ َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ ٍَ ٩ًَِ َربٔي َٓ ٠َِيطٔ أَِ٪ یَِس ًَ َق  َُّط َُعَ َِٟح٨َهٔیِّ َوأ٧َ ٕ ا ٤َيِر

٥َٜٔ َوصَُو أَ  َِٟح ٤ُِٟکَاَتُب ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َتَی ا أ َٓ آَٔؼُة  َُِٟفَ أََِی ا َٓ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ  ًَ ٍَ ٣َا  َِٟيطٔ َج٤ٔي ٔ َٟطُ إ ََٓذََکَ َذَٟٔک  ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٣ٔيرُ ا

آَٔؼةَ  َُِٟفَ ًَا ٣َزَِواُ٪ ا َس ٤َِٟا٢ٔ  َٓ ٍَ فٔی بَِئت ا ُيوَؿ َٓ ٤ُِٟکَاَتٔب  َبَف ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يُ أ٣َََز ٣َزَِواُ٪ بَٔذَٟٔک ا َٓ أََِی  َٓ ُط َذَٟٔک  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

٤َِٟا٢َ  َبَف ا َٗ آَٔؼُة  َُِٟفَ َٔک ا ا َرأَي ذَٟ َّ٤٠ََٓ َت  ِ٘ َت ًَ ِس  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب اذَِصِب  َٗ  َو



 

 

  نب ریمع اک اکی اکمبت  اھ وج دمت وپری وہےن ےس ےلہپ بس دبؽ اتکتب  رہعیب نب ایب علاارلنمح وریغہ

 

ضہ
ف
ےس رواتی ےہ ہک رفا

ےل رک آای رفاہصف ےن اس ےک ےنیل ےس ااکنر ایک اکمبت رمواؿ ےک اپس ایگ وج احمک  اھ دمہنی اک اس ےس ایبؿ ایک رمواؿ ےن رفاہصف وک 

ر ایک رمواؿ ےن مکح ایک ہک اکمبت ےس وہ امؽ ےل رک تیب ااملؽ ںیم راھک اجےئ اور الب اجیھب اور اہک دبؽ اتکتب ےل ےل رفاہصف ےن ااکن

 اکمبت ےس اہک اج وت آزاد وہ ایگ بج رفاہصف ےن ہی احؽ داھکی وت امؽ ےل ایل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماکمبت ےک ایب :   ابب

 ارگ اکمبت وج ںیطسق رقمر وہیئ ںیھت اس ےس ےلہپ دبؽ اتکتب ادا رکدے وت آزاد وہ اجےئ اگ ۔

     1447    حسیث 

ِب١َ ٣َٔح٠َِّضا َجاَز  َٗ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ ٧ُُحو٣ٔطٔ  ًَ ٍَ ٣َا  ٤ُِٟکَاَتَب إَٔذا أَزَّي َج٤ٔي اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٥ِ َٟ َٟطُ َو َٔک  ٔ   ذَٟ ی٩َُِٜ َٟٔشئِّسظ

 َّ ٕن أَِو خِٔس٣َٕة أَِو َسََفٕ ْٔل٧َ ٤ُِٟکَاَتٔب بَٔذَٟٔک ١ََُّ ََشِ ٩ًَِ ا  ٍُ ـَ َّطُ َي ٠َِيطٔ َوَذَٟٔک أ٧َ ًَ َٔک  َِِی ذَٟ ٠َِيطٔ أَِ٪ َیأ ًَ ُة َرُج١ٕ َو َٗ ًََتا طُ ََل َتت٥ُّٔ 

٣َُتُط َوََل َتُحوُز َطَضازَ  ٕ َوََل َتت٥ُّٔ َُحِ ٓٚ ْة ٩ِ٣ٔ رٔ ٔ أَِ٪ ََ٘ٔيَّ ٔ َوََل ی٨ََِبغٔی َٟٔشئِّسظ تُُط َوََل َیحُٔب ٣ٔيَراثُطُ َوََل أَِطَباُظ َصَذا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ

تٔطٔ  َٗ ًََتا َس  ٌِ ََ ٠ًََِيطٔ خِٔس٣َّة   َيِظتَرَٔن 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک اکمبت ارگ اینپ بس وطسقں وک دمت ےس رتشیپ ادا رک دے وت درتس ےہ اس ےک ومیل وک

درتس ںیہن ہک ےنیل ےس ااکنر رکے ویکہکن ومٰیل اس ےک ببس ےس رہ رشط وک اور دختم وک اس ےک ذےم ےس ااتر داتی ےہ اس ےیل 

ہک یسک آدیم یک آزادی وپری ںیہن وہیت بج کت اس یک رحتم امتؾ ہن وہ اور اس یک وگایہ اجزئ ہن وہ اور اس وک ریماث اک ااقحتسؼ ہن 

 القئ ںیہن ہک دعب آزادی ےک اس رپ یسک اکؾ ای دختم یک رشط اگلےئ۔ وہ اور اس ےک ومٰیل وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اگ ۔ارگ اکمبت وج ںیطسق رقمر وہیئ ںیھت اس ےس ےلہپ دبؽ اتکتب ادا رکدے وت آزاد وہ اجےئ

     1448    حسیث 

ٔ ْٔلَِ٪ َیزٔثَطُ  ٔلَی َسئِّسظ ٍَ ٧ُحُو٣َطُ ٠َََُّضا إ َٓ أََراَز أَِ٪ یَِس َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣ُکَاَتٕب ٣َزَٔق ٣ََزّؿا َطٔسیّسا  َِٟيَص  َٗ اْر َو َٟطُ أََِحَ َوَرثَْة 

 َ َٟطُ ْٔل ا٢َ ٣َأٟک َذَٟٔک َجائٔزْ  َٗ ُط  َٟ ْس  َٟ ُط فٔی َٛٔتابَتٔطٔ َو ٌَ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ُُٓط ب٤َٔا  َرا
ٔ

ًِت ٣َُتطُ َوَتُحوُز َطَضاَزتُُط َویَحُوُز ا َُّط َتت٥ُّٔ بَٔذَٟٔک َُحِ ٧

و٢َ ََفَّ ٣ٔىِّي ب٤َٔأٟطٔ  ُ٘ ٠ًََِيطٔ بٔأَِ٪ َي َٔک  َِِی ذَٟ ٔ أَِ٪ َیأ َِٟيَص َٟٔشيِّسٔظ  زُیُؤ٪ ا٨َّٟأض َوَتحُوُز َؤػيَُّتُط َو



 

 

وہ اجےئ اور ہی اچےہ ہک بس ںیطسق اےنپ ومٰیل وک ادا رک ےک آزاد وہ اجےئ اتہک اس ےک وارث  اہک امکل ےن وج اکمبت تخس امیبر

ریماث اپںیئ وج ےلہپ ےس آزاد ںیہ اس یک اتکتب ںیم دالخ ںیہن ںیہ وت اکمبت وک ہی ارم درتس ےہ ویکہکن اس ےس اس یک رحتم 

 رقہض اک ارقار رکے وہ ارقار اجزئ وہات ےہ اور اس یک وتیص وپری وہیت ےہ اور اس یک وگایہ درتس وہیت ےہ اور نج آدویمں ےک

 درتس وہیت ےہ اور اس ےک ومٰیل وک ااکنر ںیہن اتچنہپ اس ایخؽ ےس ہک اانپ امؽ اچبان اچاتہ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس یک ریماث اک ایبؿ بج اکمبت آزاد وہ اجےئ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج اکمبت آزاد وہ اجےئ اس یک ریماث اک ایبؿ

     1449    حسیث 

 َ ٤ُِٟک ٤َاَت ا َٓ َٙ أََحُسص٤َُا َنٔؼيَبُط  َت ًِ َ أ َٓ ٩ًَِ ٣ُکَاَتٕب ََاَ٪ بَيَِن َرُج٠َئِن  ٔب ُسئ١َٔ  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا َٛ ٩ًَِ َس ثٔيّرا اَتُب َوَتَزَک ٣َاَّل 

ؤیَّةٔ  َتٔش٤َأ٪ ٣َا بَقَٔی بٔاٟشَّ ِ٘ ُط ث٥َُّ َي َٟ َّٟٔذي بَقَٔی  َٜٔتابَتٔطٔ ا ٔ َّٟٔذي َت٤َاَسَک ب ٔلَی ا ا٢َ یَُؤزَّي إ َ٘ َٓ 

دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ہک اکی اکمبت دو آدویمں ںیم رتشمک وہ اکی صخش اؿ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے رھپ اکمبت 

امؽ وھچڑ اجےئ وت دیعس ےن اہک سج ےن آزاد ںیہن ایک اس اک دبؽ اتکتب ادا رک ےک ابیق وج ھچک ےچب اگ دوونں صخش رم اجےئ اور تہب اس 

 ابٹن ںیل ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 س یک ریماث اک ایبؿبج اکمبت آزاد وہ اجےئ ا

     1450    حسیث 

٤ََّا َیزٔثُطُ أَِولَی ا٨َّٟأض ب٩ِ٤َٔ ََاَتَبطُ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ یَِو٦َ  إ٧ٔ َٓ  َٙ َت ٌَ َٓ ٤ُِٟکَاَتُب  ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََاَتَب ا َٟٕس أَِو  َٗ ٤ُِٟکَاَتُب ٩ِ٣ٔ َو َِّی ا تُُوف

 ًََؼَبةٕ 

ارث وہ صخش وہاگ سج ےن اکمبت ایک ای اکمبت ےک رقبی ےس رقبی رہتش دار اہک امکل ےن بج اکمبت آزاد وہ اجےئ وت اس اک و

 رمدوں ںیم ےس سج دؿ اکمبت رما ےہ ڑلاک وہ ای اور ہبصع۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اس یک ریماث اک ایبؿبج اکمبت آزاد وہ اجےئ 

     1451    حسیث 

 ًَ َٟٕس أَِو  ُط ٩ِ٣ٔ َو َ٘ ًَِت ٩ِ أَ ٔب ا٨َّٟأض ٤٣َّٔ ٤ََّا ٣ٔيَراثُطُ ْٔلَِْقَ إ٧ٔ َٓ  َٙ ٔ ًِت ُ ا فٔی ١َُِّ ٩ِ٣َ أ ـّ ا٢َ َوَصَذا أَِي َؼَبٕة ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ یَِو٦َ ی٤َُوُت َٗ

َٙ َوَئؼيَر ٣َِوُروثّا  ٔ ت ٌِ َس أَِ٪ َي ٌِ ََ  ُٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ َِٟوََلئٔ ا  بٔا

اہک امکل ےن اس رطح وج صخش آزاد وہ اجےئ وت اس یک ریماث اس صخش وک ےلم یگ وج آزاد رکےن واےل اک رقبی ےس رقبی رہتش دار 

 وہ ڑلاک وہ ای اور وکیئ ہبصع سج دؿ وہ الغؾ رما ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج اکمبت آزاد وہ اجےئ اس یک ریماث اک ایبؿ

     1452    حسیث 

٥َِٟ َیُٜ  ا َٛٔتابَّة َواحَٔسّة إَٔذا  ٌّ وتٔبُوا َج٤ٔي ُٛ َٟسٔ إَٔذا  َِٟو َٟةٔ ا ٔ َٜٔتابَٔة ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ٣َأٟک اِْلِٔخَوةُ فٔی اِل َْٟس ََاَتَب َٗ ٠َِيض٥ِٔ أَِو  ٩ِ ْٔلََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ًَ

 ٔ ٠َِيض ًَ ٍُ ٣َا  ٨ًَُِض٥ِ َج٤ٔي َي  ٠َِيض٥ِٔ ث٥َُّ َص٠ََک أََحُسص٥ُِ َوَتَزَک ٣َاَّل أُزِّ ًَ وا َوََاَ٪ ُؤُٟسوا فٔی َٛٔتابَتٔطٔ أَِو ََاَتَب  ُ٘ َت ًَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔض٥ِٔ َو

ٔ زُوَ٪ إِٔخَوتٔطٔ  َٟٔسظ َٔک َٟٔو َس ذَٟ ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  ١ُ ا ـِ َٓ 

 اجںیئ اور اؿ یک وکیئ اوالد ہن وہ وج اتکتب ںیم دیپا وہیئ وہ ای دقع اتکتب ںیم دالخ وہ وت اہک امکل ےن ارگ

ن

 دنچ اھبیئ اھٹک اکمبت رک دی 

وہ اھبیئ آسپ ںیم اکی دورسے ےک وارث وہں ےگ ارگ اؿ ںیم ےس یسک اک ڑلاک وہاگ وج اتکتب ںیم دیپا وہا وہ ای اس رپ دقع اتکتب 

اجےئ وت ےلہپ اس ےک امؽ ںیم ےس بس اک دبؽ اتکتب ادا رک ےک وج ھچک چب رےہ اگ وہ اس یک اوالد وک ےلم اگ اس ےک  واعق وہا وہ اور وہ رم

 اھبںویں وک ہن ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت رپ رشط اگلےن اک ایبؿ

 ےک ایبؿ ںیم اکمبت :   ابب

 اکمبت رپ رشط اگلےن اک ایبؿ

     1453    حسیث 



 

 

ا أَِو خِٔس٣َّة  ٠َِيطٔ فٔی َٛٔتابَتٔطٔ َسََفّ ًَ ٕٚ َواِطتََرَن  ِبَسُظ بَٔذَصٕب أَِو َورٔ ًَ ثَىٔي ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ ََاَتَب  ّة إٔ٪َّ ١ََُّ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ أَِو َؿٔحيَّ

 ٔ و َٗ ِ َذَٟٔک َسمَّ بٔاِس٤ٔطٔ ث٥َُّ 
٠َِيطٔ صََذا اْٟشَّ ًَ ا٢َ إَٔذا أَزَّي ٧ُُحو٣َُط ٠َََُّضا َو َٗ ِب١َ ٣َٔح٠َِّضا  َٗ ًَلَی أََزأئ ٧ُحُو٣ٔطٔ ٠ََُِّضا  ٤ُِٟکَاَتُب  ُن َي ا

ا يُ  َٔک ٤٣َّٔ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ خِٔس٣َٕة أَِو َسََفٕ أَِو ٣َا أَِطَبَط ذَٟ َن  ٔلَی ٣َا ََشَ ٣َُتُط َو٧ُٔوَز إ ِت َُحِ َت٤َّ َٓ  َٙ َت ًَ َْ ََٓذَٟٔک ٣َِوُؿو ٔشطٔ  ِٔ أُٟحُط صَُو ب٨َٔ ٌَ

٤ََّا صَُو ب٨٤َِٔ  َٓإ٧ٔ یطٔ  ٕ أَِو َطِيٕئ یَُؤزِّ ٕة أَِو ِٛٔشَوة ٔ ٓٔيطٔ َطِيْئ َو٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َؿحٔيَّ َِٟيَص َٟٔشئِّسظ ٨ِطُ  ًَ ٦ُ وَّ َ٘ َراص٥ٔٔ يُ ٔ َواٟسَّ ٧َا٧ٔير َٟةٔ اٟسَّ ٔ ز

ٍَ ٧ُحُو٣ٔ  ُط ٣َ ٌُ َٓ َيِس َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ٍَ ٧ُحُو٣ٔطٔ َذَٟٔک  ٍَ َذَٟٔک ٣َ َٓ َّي یَِس ُٙ َحً ٔ ت ٌِ  طٔ َوََل َي

اہک امکل ےن سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک اکمبت ایک وسےن ای اچدنی رپ اور اس یک اتکتب ںیم وکیئ رشط اگل دی رفس ای دختم ای اہیحض یک 

در وہ ایگ اور اس ےن ںیطسق ادا رک دںی رگم ہی نکیل اس رشط وک نیعم رک دای رھپ اکمبت اےنپ وطسقں ےک ادا رکےن رپ دمت ےس ےلہپ اق

رشط اس رپ ابیق ےہ وت وہ آزاد وہ اجےئ اگ اور رحتم اس یک وپری وہ اجےئ یگ اب اس رشط وک دںیھکی ےگ ارگ وہ رشط ایسی ےہ وج 

وک اس رشط ےک وپرا رکےن اک  اکمبت وک وخد ادا رکان ڑپیت ےہ )ےسیج رفس ای دختم یک رشط( وت ہی اکمبت رپ الزؾ ہن وہیگ اور ہن ومٰیل

 ااقحتسؼ وہاگ اور وج رشط ایسی ےہ سج ںیم ھچک دانی ڑپات ےہ ےسیج اہیحض ای ڑپکے یک رشط وت ہی امدنن رووپں ارشویفں ےک وہیگ اس زیچ یک

 اگل رک وہ یھب اینپ وطسقں ےک اسھت ادا رک دے اگ بج کت ادا ہن رکے اگ آزاد ہن وہ اگ۔

 

می ت
ق

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت رپ رشط اگلےن اک ایبؿ

     1454    حسیث 

 َٟ ٔ ٤ُِٟکَاَتَب ب٨ِ٤َٔز َٖ ٓٔيطٔ أَ٪َّ ا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َس خِٔس٣َٔة َٗ ٌِ ََ ُط َسيُِّسُظ  َ٘ ًَِت ِبٕس أَ ًَ ٔة 

٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ خِٔس٣َتٔطٔ  ًَ إٔ٪َّ ٣َا بَقَٔی  َٓ ًَِْشٔ ٔس٨ٔيَن  ِب١َ  َٗ ُط  َ٘ ًَِت َّٟٔذي أَ إَٔذا َص٠ََک َسيُِّسُظ ا َٓ َٟٔوَرثَتٔطٔ َوََاَ٪ َوََلُُئُظ ٠َّٟٔٔذي ًَِْشٔ ٔس٨ٔيَن 

ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  َٟسٔظ طُ َؤَٟو َ٘ َس ًِٔت َ٘ َؼَبةٔ  ًَ ٌَ ِٟ  أَِو ا

اہک امکل ےن اکمبت لثم اس الغؾ ےک ےہ سج وک ومٰیل آزاد رک دے دس ربس کت دختم رکےن ےک دعب ارگ ومٰیل رم اجےئ اور دس 

ربس ہن زگرےن وہں وت وراثء یک دختم ںیم دس ربس وپرے رکے اگ اور والء اس یک ایس وک ےلم یگ سج ےن اس یک آزادی اثتب یک 

 وک رمدوں ںیم ےس ای ہبصع وک۔ ای اس یک اوالد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اکمبت رپ رشط اگلےن اک ایبؿ

     1455    حسیث 

ََّک ََل  ًَلَی ٣ُکَاَتبٔطٔ أ٧َ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرُٔن  ٠َِت َطِيّئا ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ ُد ٩ِ٣ٔ أَِرضٔي إَٔلَّ بٔإٔذِنٔی  ُٜٔح َوََل َتِْخُ ُتَشأَفُ َوََل َت٨ِ

٤ُِٟکَاَتُب  ١َ ا ٌَ َٓ ٔ إِٔ٪  َِٟيَص ٣َِحُو َٛٔتابَتٔطٔ بَٔئسظ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٤َِحُو َٛٔتابَتَٔک بَٔئسي  َٓ ٔ إٔذِنٔی  يِر َِ َٓ  َذَٟٔک َٔ ِٟيَرِ َٔک َو ٍِ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ

 ٔ َد ٩ِ٣ٔ أَِرٔق َسيِّسٔظ َٜٔح َوََل ُيَشأَفَ َوََل یَِْخُ َِٟيَص ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب أَِ٪ ی٨َِ ٠َِلأ٪ َو ٔلَی اٟشُّ ٥َِٟ  َسيُِّسُظ َذَٟٔک إ إَٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ اِطتََرَن َذَٟٔک أَِو 

َٟطُ  ًَِبَسُظ ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َإر َو ٤َِٟزِأََة  َيِظتَرٔكُِط َوَذَٟٔک أَ٪َّ اٟزَُّج١َ یُکَاتُٔب  ُح ا ٜٔ َي٨ِ َٓ  ُٙ ٔ َي٨َِل٠ َٓ ََرُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ُٕ زٔی٨َإر أَِو أَ ِٟ أَ

َٟطُ  ِبّسا ََل ٣َا٢َ  ًَ  ٔ ٔلَی َسيِّسٔظ ٍُ إ يَرِٔج َٓ ًَِحزُُظ  ُٕ ب٤َٔأٟطٔ َویَُٜوُ٪ ٓٔيطٔ  َّٟٔذي یُِحٔح َٚ ا َسا َُٗضا اٟؼَّ ُيِؼٔس ََٓتح١ُّٔ ٧ُُحو٣ُطُ َٓ  أَِو يَُشأَفُ 

َُٟط فٔی َذَٟٔک َوإِٔ٪ َطاَئ ٣َ َوصَُو َُائْٔب  ٔ إِٔ٪ َطاَئ أَذَٔ٪  َٔک بَٔئس َسئِّسظ ًَلَی َذَٟٔک ََاَتَبُط َوذَٟ َُٟط َوََل  ٠َِيَص َذَٟٔک  طُ َٓ ٌَ ٨َ 

اہک امکل ےن وج صخش اےنپ اکمبت ےس رشط اگلےئ وت رفس ہن رکان ای اکنح ہن رکان ای ریمے کلم ںیم ےس ابرہ ہن اجان ریغب ریمے وپےھچ 

ےئ ارگ وت ااسی رکے اگ وت ریتی اتکتب ابلط رک دانی ریمے اایتخر ںیم وہاگ ۔ اس وصرت ںیم اتکتب اک ابلط رکان اس ےک اایتخر ںیم وہ

ہن وہاگ ارگہچ اکمبت اؿ اکومں ںیم ےس وکیئ اکؾ رکے ارگ اکمبت یک اتکتب وک ومٰیل ابلط رکے وت اکمبت وک اچےیہ ہک احمک ےک 

 رک دے ہک اتکتب ابلط ںیہن وہ  یتک رگم اینت ابت ےہ ہک اکمبت وک اکنح رکان ای رفس رکان ای کلم ےس ابرہ اجان اسےنم رفاید رکے وہ مکح

ریغب ومٰیل ےک وپےھچ وہےئ درتس ںیہن ےہ وخاہ اس یک رشط وہیئ وہ ای ہن وہیئ وہ اس یک وہج ہی ےہ ہک آدیم اےنپ الغؾ وک وس دانیر ےک 

الغؾ ےک اپس زہار دانیر وموجد وہےت ںیہ وت وہ اکنح رک ےک اؿ دانیروں وک رہم ےک دبےل ںیم ابتہ وہ رک دبےل ںیم اکمبت رکات ےہ اور 

رھپ اعزج وہ رک ومٰیل ےک اپس آات ےہ ہن اس ےک اپس ومؽ وہات ےہ ہن اور ھچک اس ںیم رسارس ومٰیل اک اصقنؿ ےہ ای اکمبت رفس رکات ےہ 

 ںیہن وہات وت اس ںیم ومٰیل اک رحج وہات ےہ ایس رظن ےس اکمبت وک درتس ںیہن ہک ریغب اور وطسقں ےک دؿ آاجےت ںیہ نکیل وہ احرض

 ومٰیل ےک وپےھچ وہےئ اکنح رکے ای رفس رکے ہکلب اؿ اومرات اک اایتخر رکان ومٰیل وک ےہ اچےہ ااجزت دے اچےہ عنم رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿ

     1456    حسیث 



 

 

َٟطُ إَٔلَّ بٔإٔذِ   ٕ َٔک َُيِرُ َجائٔز ًَِبَسُظ إٔ٪َّ ذَٟ  َٙ َت ًِ ٤ُِٟکَاَتَب إَٔذا أَ ا٢َ ٣َأٟک إٔ٪َّ ا َٗ َٙ َت ًَ َُٟط ث٥َُّ  إِٔ٪ أََجاَز َذَٟٔک َسيُِّسُظ  َٓ  ٔ ٔ٪ َسئِّسظ

ٙٔ َٟٔشيِّسٔ  َت ٌِ ٤ُ ِٟ َٙ ََاَ٪ َوََلُئ ا َت ٌِ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ ٤ُِٟکَاَتُب  ٤ُِٟکَاَتُب ََاَ٪ َوََلُُئُظ ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب َوإِٔ٪ ٣َاَت ا ٤ُِٟکَاَتٔب َوإِٔ٪ ٣َاَت  ا ا

٤ُِٟکَا َٙ ا َت ٌِ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ  ُٙ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ٤ُِٟکَاَتٔب ا  َتُب َورٔثَُط َسيُِّس ا

ء اہک امکل ےن اکمبت اےنپ الغؾ وک آزاد ںیہن رک  اتک رگم ومٰیل ےک اذؿ ےس ارگ ومٰیل ےن اذؿ دے دای رھپ اکمبت یھب آزاد وہ ایگ وت وال

 ایس رطح ارگ وہ الغؾ یک اس یک اکمبت وک ےلم یگ ارگ اکمبت آزاد وہےن ےس ےلہپ رم ایگ وت اس یک والء اکمبت ےک ومٰیل وک ےلم یگ

 آزادی ےس ےلہپ رم ایگ بج یھب اس یک والء اکمبت ےک ومٰیل وک ےلم یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿ

     1457    حسیث 

َّٟٔذي ََا ٔ ا ِب١َ َسئِّسظ َٗ ٤ُِٟکَاَتُب اِْلََّخُ  َٙ ا َت ٌَ َٓ ًَِبّسا  ٤ُِٟکَاَتُب  ِو ََاَتَب ا َٟ ا  ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو إٔ٪َّ َوََلئَُط َٟٔشيِّسٔ َٗ َٓ َتَبُط 

 َٙ َت ًَ إِٔ٪  َٓ َّٟٔذي ََاَتَبطُ  ٢ُ ا ٤ُِٟکَاَتُب اِْلَوَّ ِٙ ا ٔ ت ٌِ ٥َِٟ َي ٤ُِٟکَاَتٔب ٣َا  َٙ  ا َت ًَ َّٟٔذي ََاَ٪  َِٟيطٔ َوََلُئ ٣ُکَاَتبٔطٔ ا ٔ ٍَ إ َّٟٔذي ََاَتَبُط َرَج ا

 ٥ِ َٟ اْر  َْٟس أََِحَ ُط َو َٟ ٩ًَِ َٛٔتابَتٔطٔ َو ًََحزَ  َي أَِو  ِب١َ أَِ٪ یَُؤزِّ َٗ  ٢ُ ٤ُِٟکَاَتُب اِْلَوَّ ِب٠َُط َوإِٔ٪ ٣َاَت ا َٗ  ٥ِ َٟ َُّط  َیزٔثُوا َوََلَئ ٣ُکَاَتٔب أَبٔيض٥ِٔ ْٔل٧َ

َٙ یَ  ٔ ت ٌِ َّي َي َِٟوََلُئ َحً َٟطُ ا َِٟوََلُئ َوََل یَُٜوُ٪   ِثبُِت ْٔلَبٔيض٥ِٔ ا

اہک امکل ےن ارگ اکمبت ےن یھب اےنپ الغؾ وک اکمبت ایک رھپ اکمبت اک اکمبت اکمبت ےس ےلہپ آزاد وہ ایگ وت اس یک والء بتکم ےک ومٰیل 

اگ اس ےک اکمبت یک والء اس یک رطػ ولٹ آےئ یگ۔ ارگ اکمبت وک ےلم یگ بج کت اکمبت آزاد ہن وہ بج اکمبت آزاد وہ اجےئ 

 دبؽ اتکتب ادا رکےن ےس ےلہپ رم ایگ ای اعزج وہ ایگ وت اس یک آزاد اوالد اےنپ ابپ ےک اکمبت یک والء ہن اپںیئ ےگ ویکہکن اؿ ےک ابپ وک

 والء اک ااقحتسؼ ںیہن وہا  اھ اس واےطس ہک وہ آزاد ںیہن وہا  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿ

     1458    حسیث 

 َ َيتِرُُک أََحُسص٤َُا ٤ُ٠ِٟٔک َٓ ٤ُِٟکَاَتٔب یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ٤ُِٟکَاَتُب َٗ ٠ًََِيطٔ َوَئظحُّ اِْلََّخُ ث٥َُّ ی٤َُوُت ا َٟطُ  َّٟٔذي  اَتٔب ا



 

 

٤َِٟا َتٔش٤َأ٪ ا ِ٘ ٠َِيطٔ ث٥َُّ َي ًَ َٟطُ  َٟطُ َطِيّئا ٣َا بَقَٔی  ٥َِٟ َیتِرُِک  َّٟٔذي  ٔضي ا ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ ِبّسا ْٔلَ٪َّ َوَیتِرُُک ٣َاَّل  ًَ ِو ٣َاَت  َٟ َضِيَئتٔطٔ  َٛ  ٢َ

 ٍَ َّٟٔذي َػ٨َ ٠َِيطٔ  ا ًَ ُط  َٟ ٤ََّا َتَزَک ٣َا ََاَ٪  ٕة َوإ٧ٔ َٗ َتا ٌَ  َِٟيَص َٔ

اہک امکل ےن وج اکمبت دو آدویمں ںیم رتشمک وہ رھپ اکی صخش اانپ قح اعمػ رک دے اور دورسا ہن رکے رھپ اکمبت رم اجےئ اور 

وہ دوونں ےک می رک ںیل ےگ ےسیج وہ الغیم  امؽ وھچڑ اجےئ وت سج صخش ےن اعمػ ںیہن ایک وہ اانپ قح ووصؽ رک ےک سج دقر امؽ ےچب اگ

 یک احتل ںیم رمات ویکہکن سج صخش ےن اانپ قح وھچڑ دای اس ےن آزاد ںیہن ایک ہکلب اانپ قح اعمػ رک دای۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿاکمبت

     1459    حسیث 

 ُ َٔک أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا ٣َاَت َوَتَزَک ٣ُکَاَتّبا َوَتَزَک ب٨َٔيَن رَٔجاَّل َونَٔشاّئ ث ُِّن ذَٟ ا یَُبي ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ ِٟب٨َٔيَن َٗ َٙ أََحُس ا َت ًِ ٥َّ أَ

٤ُِٟکَاَتٔب إٔ٪َّ َذَٟٔک ََل  َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣ٔ َنٔؼيَبُط ٩ِ٣ٔ ا ًَِت َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ََٟثَبَت ا ّة  َٗ ًََتا ِو ََا٧َِت  َٟ َِٟوََلٔئ َطِيّئا َو َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا  یُِثبُٔت 

 رَٔجأٟض٥ِٔ َونَٔشائٔض٥ِٔ 

اانپ ہصح  اہک امکل ےن اس یک د لی ہی ےہ اکی صخش رم ایگ اور اکی اکمبت وھچڑ ایگ اور ےٹیب اور ایٹیبں یھب وھچڑ ایگ رھپ اکی یٹیب ےن

 آزاد رک دای وت والء اس ےک واےطس اثتب ہن وہیگ ارگ ہی آزادی وہیت وت والء اس ےک ےیل رضوری اثتب وہیت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اک ایبؿاکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال

     1460    حسیث 

٥ِ يُ  َٟ ٤ُِٟکَاَتُب  ًََحزَ ا َٙ أََحُسص٥ُِ َنٔؼيَبُط ث٥َُّ  ًَِت َُّض٥ِ إَٔذا أَ ا أ٧َ ـّ َٔک أَِي ُِّن ذَٟ ا یَُبي ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ َٙ َنٔؼيَبُط ٣َا َٗ ًَِت َّٟٔذي أَ ًَلَی ا  ٦ِ وَّ َ٘

ُٗو٦َِّ  ّة  َٗ ًََتا َِٟو ََا٧َِت  ٤ُِٟکَاَتٔب َو َٙ  بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا َت ًِ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٤َا  َٛ َٙ فٔی ٣َأٟطٔ  ٔ ت ٌِ َّي َي ٠ًََِيطٔ َحً

 َٙ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ َُٟط ٣َا٢ْ  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ِس٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٗٔي٤ََة ا ُٗو٦َِّ  ًَِبٕس  َٟطُ فٔی  َّا   َٔشِ

 ےہ ہک ارگ اکی صخش ےن اانپ ہصح آزاد رک دای رھپ اکمبت آزاد وہ ایگ وت سج صخش ےن آزاد ایک ےہ اس اہک امکل ےن ہی یھب اس یک د لی

 وک ابیق وصحں یک تمیق ہن دانی وہیگ ارگ ہی آزادی وہیت وت اس وک اوروں ےک ےصح یک تمیق ومببج دحثی ےس دانی ڑپیت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت بج آزاد وہ اجےئ وت اس یک وال اک ایبؿ

     1461    حسیث 

َٙ َٔشِ  َت ًِ َٖ ٓٔيَضا أَ٪َّ ٩ِ٣َ أَ ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ا ا أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ ُس٨َّةٔ ا ـّ ُِّن َذَٟٔک أَِي ا یَُبي ا٢َ َو٤٣َّٔ َٟطُ َٗ ِٙ  َّا  َت ٌِ ٥َِٟ ُي فٔی ٣ُکَاَتٕب 

ا أَ٪َّ ٣ٔ  ـّ َٔک أَِي ُِّن ذَٟ ا یَُبي ََائٔطٔ َو٤٣َّٔ َُٟط زُوَ٪ َُشَ َِٟوََلُئ  ٠َِيطٔ ََاَ٪ ا ًَ  َٙ َت ًَ ِو  َٟ ٠َِيطٔ فٔی ٣َأٟطٔ َو َِٟوََلَئ ٩ِ٤َٟٔ ًَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن أَ٪َّ ا ٩ِ ُس٨َّةٔ ا

َِٟيَص ٩ِ٤َٟٔ َورَٔث  َّطُ  َٜٔتابََة َوأ٧َ َس اِل َ٘ ٤ََّا  ًَ ٩َ َنٔؼيَبُض٩َّ َطِيْئ إ٧ٔ ِ٘ ًَِت ٤ُِٟکَاَتٔب َوإِٔ٪ أَ ٤ُِٟکَاَتٔب ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٩ِ٣ٔ َوََلٔئ ا َسيَِّس ا

ًََؼبَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ ورٔ أَِو  ُٛ ٤ُِٟکَاَتٔب اٟذُّ َٟٔس َسئِّس ا  َوََلُُئُظ َٟٔو

 االتخػ ںیہن ہی ےہ ہک وج صخش اکی ہصح اکمبت ںیم ےس اہک امکل ےن اس یک د لی ہی یھب ےہ ہک املسمونں اک رطہقی سج ںیم ھچک

 آزاد رک دے وت وہ اس ےک امؽ ےس آزاد ہن وہاگ ویکہکن ارگ ااسی وہات وت والء اس وک یتلم اس ےک رشوکیں وک ہن یتلم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک آزاد رکان درتس ںیہن اس اک ایبؿ سج اکمبت

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج اکمبت اک آزاد رکان درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1462    حسیث 

ِٙ َسيُِّسص٥ُِ أََحّسا ٨ِ٣ُٔض٥ِ زُوَ٪ ٣َُؤا٣َزَ  ٔ ت ٌِ ٥َِٟ يُ  ٕ ا فٔی َٛٔتابَٕة َواحَٔسة ٌّ ِو٦ُ َج٤ٔي َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََاَ٪ ا ٔ أَِػحَ َٗ ُط فٔی ة ٌَ َّٟٔذی٩َ ٣َ ابٔطٔ ا

ا٢َ  َٗ ٠ًََِيض٥ِٔ  ٠َِيَص ٣َُؤا٣ََزتُُض٥ِ ََٔظِيٕئ َوََل َیُحوُز َذَٟٔک  َٓ اّرا  َِ َٜٔتابَةٔ َورّٔؿا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوإِٔ٪ ََا٧ُوا ٔػ َٔک أَ٪َّ اٟزَُّج١َ ُرب٤ََّا ََاَ٪  اِل َوذَٟ

٨ًَُِض٥ِ َٛٔتابََتضُ  ي  ٔ َویَُؤزِّ ِو٦ َ٘ ِٟ ٍٔ ا ًَلَی َج٤ٔي ٨ًَُِض٥ِ َوبٔطٔ ٧ََحاتُُض٥ِ َيِشَعی  ي  َّٟٔذي یَُؤزِّ ٔلَی ا يُِّس إ ٤ُٔس اٟشَّ ٌِ َي َٓ ُتُض٥ِ  َٗ ًََتا ٥ِ ٟٔتَت٥َّٔ بٔطٔ 

١َ َواٟزَِّیازَ  ـِ َٔ ِٟ ٤ََّا أََراَز بَٔذَٟٔک ا ًَِحزّا ٩ِ٤َٟٔ بَقَٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوإ٧ٔ َٔک  َيُٜوُ٪ ذَٟ َٓ ُط  ُ٘ ٔ ت ٌِ ُي َٓ  ِّٚ َََٓل یَحُو٩ِ٣ٔ اٟزِّ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی ٩ِ٣َ َة ٨َٟٔ َٔک  ُز ذَٟ

 َ
اَر َوصََذا أََطسُّ اْٟضَّ َر َوََل َٔضَ ٥َ ََل ََضَ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ  رٔ بَقَٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو

بج کت ابیق اکمبت اہک امکل ےن ارگ دنچ الغؾ اکی یہ دقع ںیم اکمبت ن ے اجںیئ وت ومٰیل اؿ ںیم ےس اکی الغؾ وک آزاد ںیہن رک  اتک 

رایض ہن وہں ارگ وہ مک نس وہں وت اؿ یک راضدنمی اک اابتعر ںیہن اس یک وہج ہی ےہ ہک دنچ الغومں ںیم اکی الغؾ اہنتی وہایشر اور 



 

 

یتنحم وہات ےہ اس ےک ببس ےس وتعق ہی وہیت ےہ ہک تنحم زمدوری رک ےک اوروں وک یھب آزاد رکا دے ومٰیل ایک رکات ہک ایس صخش وک 

آزاد رک داتی ےہ اتہک ابیق الغؾ تنحم ےس اعزج وہ رک الغؾ وہ اجںیئ وت ہی اجزئ ںیہن ےہ ۔ ویکہکن اس ںیم ابیق الغومں اک رضر ےہ اور 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای االسؾ ںیم رضر ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج اکمبت اک آزاد رکان درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1463    حسیث 

ِٔي انَٔی َواٟؼَّ َٔ ِٟ َٜبٔيَر ا َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اِل ٔ ت ٌِ ا إٔ٪َّ َٟٔشئِّسص٥ِٔ أَِ٪ ُي ٌّ بٔيسٔ یُکَاَتبُوَ٪ َج٤ٔي ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا يَٗ َّٟٔذي ََل یَُؤزِّ َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  َر ا

َٟطُ  ََٓذَٟٔک َجائٔزْ  ْة فٔی َٛٔتابَتٔض٥ِٔ  ُٗوَّ ِوْ٪ َوََل  ًَ َِٟيَص ٨ًَِٔس َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا   َطِيّئا َو

اہک امکل ےن ارگ دنچ الغؾ اکمبت ن ے اجںیئ اور اؿ ںیم وکیئ الغؾ ااسی وہ ہک اہنتی وبڑاھ وہ ای اہنتی مک نس وہ سج ےک ببس ےس اور 

 ؽ اتکتب یک ادا رکےن ںیم دمد ہن یتلم وہ وت ومٰیل وک اس اک آزاد رکان درتس ےہ۔الغومں وک دب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت یک اور اؾ ددل یک آزادی اک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ی اک ایبؿاکمبت یک اور اؾ ددل یک آزاد

     1464    حسیث 

٠َِيطٔ ٣ٔ  ًَ َََ٘ٔيِت  ِس  َٗ ٔ َو َٟٔسظ ٤ُِٟکَاَتُب َوَیتِرُُک أ٦َُّ َو ِبَسُظ ث٥َُّ ی٤َُوُت ا ًَ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یُکَاتُٔب  ْة َوَیتِرُُک َٗ ََ٘ٔيَّ ٩ِ َٛٔتابَتٔطٔ 

ْة حٔي َٛ ٔ أ٣ََْة ٠٤ِ٣َُو َٟسٔظ ٠َِيطٔ إٔ٪َّ أ٦َُّ َو ًَ اّئ ب٤َٔا  َٓ وَ٪ بٔأََزأئ ٣َا بَقَٔی َو ُ٘ َت ٌِ ُي َٓ َّٟسا  ٥َِٟ َیتِرُِک َو َّي ٣َاَت َو ٤ُِٟکَاَتُب َحً ِٙ ا َت ٌِ ٥َِٟ ُي َن 

ٌِٔت٘ٔض٥ِٔ  َٟسٔ أَبٔيض٥ِٔ َٔ ُٙ أ٦ُُّ َو َت ٌِ ُت َٓ 

اس وک دبؽ  اہک امکل ےن وج صخش اےنپ الغؾ وک اکمبت رکے رھپ اکمبت رم اجےئ اور اؾ ودلوھچڑ اجےئ اور اس دقر امؽ وھچڑ اجےئ ہک

 اتکتب وک یفتکم وہ وت وہ اؾ ودل اکمبت ےک ومٰیل یک ولڈنی وہ اجےئ یگ ویکہکن وہ اکمبت رمےت وتق آزاد ںیہن وہا ہن اوالد وھچڑ ایگ سج

 ےک نمض ںیم اؾ ودل یھب آزاد وہ اجےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت یک اور اؾ ددل یک آزادی اک ایبؿ

     1465    حسیث 

 َّ ٥ِ٠َ بَٔذَٟٔک َسيُِّسُظ َحً ٌِ ٥ِ َي َٟ ٔف ٣َأٟطٔ َو ٌِ ُٚ بَٔب َُٟط أَِو یََتَؼسَّ ِبّسا  ًَ  ُٙ ٔ ت ٌِ ٤ُِٟکَاَتٔب يُ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ا٢َ َٗ َٗ ٤ُِٟکَاَتُب  َٙ ا َت ًَ ي 

ُُٔذ  ٤ُِٟکَاتَ  ٣َأٟک ی٨َِ َٙ ا ٔ ت ٌِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٤ُِٟکَاَتٔب  ٥َٔ٠ًَ َسيُِّس ا إِٔ٪  َٓ ٍَ ٓٔيطٔ  َِٟيَص ٤ُ٠ِٟٔکَاَتٔب أَِ٪ َیزِٔج ٠َِيطٔ َو ًَ َٔک  ٥َِٟ ذَٟ زَّ َذَٟٔک َو ُب ََفَ

َٔک  َٙ ذَٟ ٔ ت ٌِ ٠ًََِيطٔ أَِ٪ يُ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ  ٔ ٤ُِٟکَاَتُب َوَذَٟٔک فٔی یَٔسظ َٙ ا َت ًَ َُّط إِٔ٪  إ٧ٔ َٓ ١َ  یُحٔزُِظ  ٌَ ِٔ َة إَٔلَّ أَِ٪ َي َٗ َس َد ت٠َِٔک اٟؼَّ ِبَس َوََل أَِ٪ یُِْخٔ ٌَ ِٟ ا

ٔشطٔ  ِٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس َن ٌّ ٔ  َذَٟٔک كَائ

اہک امکل ےن ارگ اکمبت اےنپ الغؾ وک آزاد رک دے ای اےنپ امؽ ںیم ےس ھچک دصہق دے دے اور ومٰیل وک اس یک ربخ ہن وہ اہیں کت ہک 

بت وک دعب آزادی ےک اس دصہق ای اتعؼ اک ابلط رکان ںیہن اتچنہپ اہتبل ارگ ومٰیل وک لبق آزادی ےک اس اکمبت آزاد وہ اجےئ وت اب اکم

 یک ربخ وہ آ ی اور اس ےن ااجزت ہن دی وت وہ دصہق ای اتعؼ وغل وہ اجےئ اگ اب رھپ اکمبت وک الزؾ ںیہن ہک دعب آزادی ےک اس الغؾ وک رھپ

 ےس رک  اتک ےہ۔آزاد رکے ای دصہق اکنےل اہتبل وخیش 
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 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1466    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َس٤ٔ  َِٟو َٗ ًَّٟٔي  ًَلَی َصِيَئتٔطٔ ت٠َِٔک ا ا٦ُ  َ٘ ٤ُِٟکَاَتَب يُ ٤َِِٟؤت أَ٪َّ ا طُ َسيُِّسُظ ٨ًَِٔس ا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٤ُِٟکَاَتٔب يُ ُت فٔی ا ٌِ

َٜٔتابَٔة ُؤؿ  ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ اِل ا بَقَٔی  َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ ِٟ٘ٔي٤َُة أَ إِٔ٪ ََا٧َِت ا َٓ  ُّ َّٟٔذي یَِب٠ُ ٩َ٤َ ا َٔک اٟثَّ ٍَ ََاَ٪ ذَٟ ٔ بٔي ٥َِٟ ی٨َُِوزِ ٍَ َذٟ ٤َِٟئِّت َو َک فٔی ث٠ُُٔث ا

ات٠ُُٔط إَٔلَّ ٗٔي٤ََتُط یَوِ  َٗ َز٦ِ  ِِ ٥ِ َي َٟ ُٗت١َٔ  ِو  َٟ َُّط  ٠َِيطٔ َوَذَٟٔک أ٧َ ًَ َََ٘ٔيِت  ًَّٟٔي  َراص٥ٔٔ ا ٔ اٟسَّ ًََسز ٔلَی  َز٦ِ َجارٔحُطُ إَٔلَّ إ ِِ ٥َِٟ َي ِو ُجزَٔح  َٟ ِت٠ٔطٔ َو َٗ  ٦َ

ِبْس ٣َا بَقٔیَ زَٔیَة َجزِحٔطٔ یَِو٦َ َجَزَحُط  ًَ َُّط  َراص٥ٔٔ ْٔل٧َ ٔ َواٟسَّ ٧َا٧ٔير ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ًَ وتَٔب  ُٛ ٔلَی ٣َا  ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ َوََل ی٨َُِوزُ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک إ ًَ  

 ُ ٥ِ یُِحَشِب فٔی ث َٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َتٔطٔ  َٗ َ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ أ ًَ َّٟٔذي بَقَٔی  ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ َطِيْئ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ا ًَ ٤َِٟئِّت إَٔلَّ ٣َا بَقَٔی  ٠ُٔث ا

ّة أَِوَصي ََٓؼاَرِت َؤػيَّ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ  ُط ٣َا بَقَٔی  َٟ ٤َِٟيُِّت  ٤ََّا َتَزَک ا َّطُ إ٧ٔ َٔک أ٧َ  بَٔضا َٛٔتابَتٔطٔ َوذَٟ



 

 

ںیم سج ںیم وہ ےہ تمیق اگل دںی ےگ ارگ تمیق  اہک امکل ےن ارگ ومٰیل رمےت وتق اےنپ اکمبت وک آزاد رک دے وت اکمبت یک اس احتل

اس یک دبؽ اتکتب ےس مک ےہ وت ثلث امؽ ںیم وہ تمیق اکمبت وک اعمػ وہ اجےئ یگ اور سج دقر دبؽ اتکتب اس رپ ابیق ےہ اس یک 

ؾ آےئ یگ اور ارگ دقمار یک رطػ ایخؽ ہن آےئ اگ وہ ارگ یسک ےک اہھت ےس امرا اجےئ وت اس ےک اقلت رپ لتق ےک دؿ یک تمیق الز

رجموح وہ وت زیمخ رکےن واےل رپ اس دؿ یک دتی الزؾ آےئ یگ اور اؿ بس اومر ںیم اتکتب یک دقمار یک رطػ ایخؽ ہن رکںی ےگ 

ویکہکن بج کت اس رپ دبؽ اتکتب ںیم ےس ابیق ےہ وہ الغؾ ےہ اہتبل ارگ دبؽ اتکتب تمیق ےس مک ابیق ےہ وت سج دقر دبؽ اتکتب ابیق 

  وہ ثلث امؽ ںیم اعمػ وہ اجےئ اگ وگای تیم ےن اکمبت ےک واےطس اس دقر امؽ یک وتیص یک۔رہ ایگ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1467    حسیث 

ا٢َ  َٙ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ إَٔلَّ ٣ٔا َٗ ٥َِٟ َیِب َٕ زِٔرَص٥ٕ َو ِٟ ٤ُِٟکَاَتٔب أَ ِو ََا٧َِت ٗٔي٤َُة ا َٟ َُّط  ٔشيرُ َذَٟٔک أ٧َ ِٔ َٟطُ ٣َأٟک َوَت أَِوَصي َسيُِّسُظ  َٓ ئَُة زِٔرَص٥ٕ 

ََٓؼاَر   ٔ َُٟط فٔی ث٠ُُٔث َسئِّسظ ٠ًََِيطٔ حُٔشَبِت  َََ٘ٔيِت  ًَّٟٔي  ٤ِٟٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ ا ا بَٔضا بٔا  َُحً

اہک امکل ےن ریسفت اس یک ہی ےہ الثم تمیق اکمبت یک زہار درمہ وہں اور دبؽ اتکتب ںیم اس رپ وس درمہ ابیق وہں وت وگای ومٰیل ےن اس 

ےک ےیل وس درمہ یک وتیص یک ارگ ثلث امؽ ںیم ےس وس درمہ یک وتیص یک ارگ ثلث امؽ ںیم ےس وس درمہ لکن ںیکس وت آزاد وہ اجےئ 

 ۔اگ
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 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1468    حسیث 

 َٓ ًَِبّسا   ٦ُ وَّ َ٘ َُّط ُي ًَِبَسُظ ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ إ٧ٔ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ ََاَتَب  ُط َذَٟٔک َٗ َٟ ِبسٔ َجاَز  ٌَ ِٟ ْة َٟٔث٩ٔ٤َ ا ٌَ  إِٔ٪ ََاَ٪ فٔی ث٠ُُثٔطٔ َس

اہک امکل ےن وج صخش اےنپ الغؾ وک اکمبت رکے رمےت وتق وت اس یک تمیق اگل دںی ےگ ارگ ثلث امؽ ںیم اجنگشئ وہیگ وت ہی دقع 

 اتکتب اجزئ وہ اگ۔
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 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1469    حسیث 

ًَلَی ٣ٔائًََِي زٔی٨َا َُٓيکَاتٔبُُط َسيُِّسُظ  َٕ زٔی٨َإر  ِٟ ِبٔس أَ ٌَ ِٟ َٔک أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٗٔي٤َُة ا ٔشيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َيُٜوُ٪ ث٠ُُُث  ٕر ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ َٗ َٓ

َٓإِٔ٪ ََاَ٪  ُط بَٔضا فٔی ث٠ُُثٔطٔ  َٟ ْة أَِوَصي  ٤ََّا ؤَی َؤػيَّ ُط َوإ٧ٔ َٟ ََٓذَٟٔک َجائٔزْ  َٕ زٔی٨َإر  ِٟ ٔ أَ ٕ بَٔوَػایَا ٣َا٢ٔ َسئِّسظ ِو٦ َ٘ ٔ ِس أَِوَصي ٟ َٗ يُِّس  اٟشَّ

 ُ٤ِٟ ٤ُِٟکَاَتٔب بُٔسَئ بٔا ٩ًَِ ٗٔي٤َٔة ا  ١ْ ـِ َٓ ٠ُٔث  َِٟيَص فٔی اٟثُّ ١ُ َو ٌَ َِٟوَػایَا ث٥َُّ تُِح ًَلَی ا أُ  ُة تَُبسَّ َٗ َتا ٌَ ِٟ ْة َوا َٗ ًََتا َٜٔتابََة  کَاَتٔب ْٔلَ٪َّ اِل

ُل  ٌِ إِٔ٪ أََحبُّوا أَِ٪ ُي َٓ ٤ُِٟوصٔي  َّرُ َوَرثَُة ا و٧َُط بَٔضا َویَُدي ٌُ ٤ُِٟکَاَتٔب یَتَِب َِٟوَػاَیا فٔی َٛٔتابَٔة ا َِٟوَػاَیا َوَػاَیاص٥ُِ ت٠َِٔک ا ََا٠َ٣ّٔة  وا أَص١َِ ا

ٔلَی أَص١ِٔ  ٠َِيطٔ إ ًَ ٤ُِٟکَاَتَب َو٣َا  ُض٥ِ َوإِٔ٪ أَبَِوا َوأَِس٤ُ٠َوا ا َٟ ََٓذَٟٔک  َُٟض٥ِ  ٤ُِٟکَاَتٔب  ٠َُث َوَتُٜوُ٪ َٛٔتابَُة ا َُٟض٥ِ ْٔلَ٪َّ اٟثُّ ََٓذَٟٔک  َِٟوَػاَیا  ا

 َ٘ َٓ ٕة أَِوَصي بَٔضا أََحْس  ٤ُِٟکَاَتٔب َؤْلَ٪َّ ١ََُّ َؤػيَّ ِس أََخَذ ٣َا َػاَر فٔی ا َٗ ََرُ ٩ِ٣ٔ ث٠ُُثٔطٔ َو ِٛ َّٟٔذي أَِوَصي بٔطٔ َػاحٔب٨َُا أَ َِٟوَرثَُة ا ا٢َ ا

إِٔ٪ أَحِ  َٓ ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ  ِس  َٗ ِس أَِوَصي َػاحٔب٥ُُِٜ ب٤َٔا  َٗ ُض٥ِ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُي َٓ َّرُوَ٪  إٔ٪َّ َوَرثََتطُ یَُدي َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٔ َِٟيَص  َٔک ْٔلَص٠ِ ُذوا ذَٟ ِّٔ طٔ بَبُِت٥ِ أَِ٪ ت٨َُ

إِٔ٪ أَِس  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟئِّت ٠َُِّطٔ  َِٟوَػایَا ث٠َُُث ٣َا٢ٔ ا أَِس٤ُٔ٠وا ْٔلَص١ِٔ ا َٓ ٤َِٟيُِّت َوإَٔلَّ  ٔلَی أَص١ِٔ ًَلَی ٣َا أَِوَصي بٔطٔ ا ٤ُِٟکَاَتَب إ َِٟوَرثَُة ا ٥َ٠َ ا

إِٔ٪ أَزَّي  َٓ َٜٔتابَةٔ  ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ اِل ًَ َِٟوَػایَا ٣َا  َِٟوَػایَا ََاَ٪ ْٔلَص١ِٔ ا َٜٔتابَٔة أََخُذوا َذَٟٔک فٔی َوَػایَاص٥ُِ ا ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ اِل ًَ ٤ُِٟکَاَتُب ٣َا  ا

 َ ٤ِٟٔيَرأث ْٔل ٔلَی أَص١ِٔ ا ٍُ إ َِٟوَػایَا ََل َیزِٔج ًَِبّسا ْٔلَص١ِٔ ا ٤ُِٟکَاَتُب ََاَ٪  ًََحزَ ا ِسرٔ حَٔؼٔؼض٥ِٔ َوإِٔ٪  َٗ ِّرُوا َؤْلَ٪َّ ًَلَی  وُظ حٔيَن ُخي ُٛ َُّض٥ِ َتَز ٧

َ أَص١َِ  ٤ُِٟک َِٟوَرثَٔة َطِيْئ َوإِٔ٪ ٣َاَت ا ًَلَی ا ُض٥ِ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٠َِو ٣َاَت  َٓ َِٟيض٥ِٔ َؿ٨ٔ٤ُوُظ  ٔ َِٟوَػایَا حٔيَن أُِس٥َٔ٠ إ َي ا ِب١َ أَِ٪ یَُؤزِّ َٗ اَتُب 

َِٟوَػایَا َوإِٔ٪ أَزَّي  ٤َاُٟطُ ْٔلَص١ِٔ ا َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ا  ََرُ ٤٣َّٔ ِٛ ًََؼَبةٔ َٛٔتابََتُط َوَتزََک ٣َاَّل صَُو أَ ٔلَی  ٍَ َوََلُُئُظ إ َٙ َوَرَج َت ًَ ٠ًََِيطٔ  ٤ُِٟکَاَتُب ٣َا  ا

َس َٛٔتابََتطُ  َ٘ ًَ َّٟٔذي   ا

اہک امکل ےن اس یک ریسفت ہی ےہ ہک الغؾ یک تمیق زہار دانیر وہ اور ومٰیل اس وک رمےت وتق دو وس دانیر وک اکمبت رک ایگ اور ثلث امؽ 

تب اجزئ وہیگ وگای ہی ومٰیل ےن وتیص یک اےنپ اکمبت ےک ےیل ثلث امؽ ںیم ارگ ومٰیل ےن اور ومٰیل اک زہار دانیر ےک دقمار وہ وت اتک

یھب ولوگں وک وںیتیص یک ںیہ اور ثلث امؽ اکمبت یک تمیق ےس زایدہ ںیہن ےہ وت ےلہپ اتکتب یک وتیص وک ادا رکںی ےگ ویکہکن اتکتب 

رھپ اور وتیص واولں وک مکح وہاگ ہک اکمبت اک اھچیپ رکںی اور اس ےس اینپ اک ہجیتن آزادی ےہ اور آزادی اور ووتیصں رپ دقمؾ ےہ 

وںیتیص ووصؽ رکںی اور تیم ےک واروثں وک اایتخر ےہ اچںیہ وتیص واولں وک اؿ یک وںیتیص ادا رکںی اور اکمبت یک اتکتب آپ ےل 

ویکہکن ثلث امؽ اکمبت یہ ںیم رہ ایگ ےہ اور  ںیل ارگ اچںیہ اکمبت وک اور اس ےک دبؽ اتکتب وک وتیص واولں ےک وحاےل رک دںی

اس واےطس ہک بج وکیئ صخش وتیص رکے رھپ اس ےک وارث ہی ںیہک ہک ہی وتیص ثلث ےس زایدہ ےہ اور تیم ےن اےنپ اایتخر 



 

 

 اک ثلث امؽ ےس زایدہ فرصػ ایک وت اس ےک ورہث وک اایتخر وہاگ اچںیہ وت وتیص واولں وک اؿ یک وںیتیص ادا رکںی اور اچںیہ وت تیم

وتیص واولں ےک رپسد رک دںی ارگ واروثں ےن اکمبت وک وتیص واولں ےک رپسد رک دای وت دبؽ اتکتب وتیص واولں اک وہ اجےئ اگ اب 

ارگ اکمبت ےن دبؽ اتکتب ادا رک دای وت بس وتیص واےل اےنپ وصحں ےک وماقف ابٹن ںیل ےگ ارگ اکمبت اعزج وہ ایگ وت وتیص 

اجےئ اگ اب وتیص واےل اس الغؾ وک واروثں رپ ریھپ ںیہن ےتکس ویکہکن واروثں ےن اےنپ اایتخر ےس اےس وھچڑ دای اور  واولں اک الغؾ وہ

اس واےطس ہک وتیص واولں وک بج وہ الغؾ لم ایگ وت وہ اس ےک اضنم وہ  ےئ ارگ وہ الغؾ رم اجات وت واروثں ےس ہی ھچک ہن ےل ےتکس ارگ 

 ےلہپ رم ایگ اور دبؽ اتکتب ےس زایدہ امؽ وھچڑ ایگ وت وہ امؽ وتیص واولں وک ےلم اگ ارگ اکمبت ےن اکمبت دبؽ اتکتب ادا رکےن ےس

 و ں وک ےلم یگ۔
صی
غ

 دبؽ اتکتب ادا رک دای وت وہ آزاد وہ اجےئ اگ اور والء اس یک اکمبت رکےن واےل ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1470    حسیث 

 ٔ َٕ ز ِٟ ٨ًَُِط ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ أَ  ٍُ ـَ َي َٓ ٖٔ زِٔرَص٥ٕ  ةُ آََل ًََْشَ ٠َِيطٔ  ًَ  ٔ ٤ُِٟکَاَتٔب یَُٜوُ٪ َٟٔشئِّسظ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ٦ُ وَّ َ٘ ا٢َ ٣َأٟک يُ َٗ ِرَص٥ٕ 

َٜٔتابَٔة َو  ٨ًَُِط ًُِْشُ اِل  ٍَ َّٟٔذي ُؤؿ ا َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ إِٔ٪ ََا٧َِت ٗٔي٤َُتُط أَ َٓ ٥ِ ٗٔي٤َُتُط  َٛ َٓي٨َُِوزُ  ٤ُِٟکَاَتُب  ِٟ٘ٔي٤َٔة ٣ٔائَُة زِٔرَص٥ٕ ا َٔک فٔی ا ذَٟ

ٔلَی ًُِْشٔ  َٔک إ َئؼيرُ ذَٟ َٓ َٜٔتابَةٔ  ٨ًَُِط ًُِْشُ اِل  ٍُ ُيوَؿ َٓ ِٟ٘ٔي٤َةٔ  ٍُ ٣َا  َوصَُو ًُِْشُ ا ٨ًَُِط َج٤ٔي  ٍَ ِو ُؤؿ َٟ َضِيَئتٔطٔ  َٛ ٤ََّا َذَٟٔک  ّسا َوإ٧ٔ ِ٘ ِٟ٘ٔي٤َةٔ َن ا

 َ ُٕ زِٔرَص٥ٕ َوإِٔ٪ َ ِٟ ٤ُِٟکَاَتٔب أَ ٤َِٟئِّت إَٔلَّ ٗٔي٤َُة ا ٥ِ یُِحَشِب فٔی ث٠ُُٔث ٣َا٢ٔ ا َٟ ١َ َذَٟٔک  ٌَ َٓ ِو  َٟ ٠َِيطٔ َو ًَ ُٕ ٨ًَُِط نِٔؼ  ٍَ َّٟٔذي ُؤؿ اَ٪ ا

َٜٔتابَةٔ حُٔش  ِٟحَٔشأب اِل ًَلَی َصَذا ا ُضَو  َٓ َََر  ِٛ َٔک أَِو أَ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٗ ِٟ٘ٔي٤َةٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ أَ ُٕ ا ٤َِٟئِّت نِٔؼ  َب فٔی ث٠ُُٔث ٣َا٢ٔ ا

اہک امکل ےن سج اکمبت رپ ومٰیل ےک زہار درمہ آےت وہں رھپ ومٰیل رمےت وتق زہار درمہ اعمػ رک دے وت اکمبت یک تمیق اگلیئ 

یک تمیق زہار درمہ وہں ےگ وت وگای دوساں ہصح اتکتب اک اعمػ وہا اور تمیق یک رو ےس دو وس درمہ وہےئ وت وگای اجےئ یگ ارگ اس 

دوساں ہصح تمیق اک اس ےن اعمػ رک دای اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ارگ ومٰیل بس دبؽ اتکتب وک اعمػ رک داتی وت ثلث امؽ ںیم فرػ 

درمہ اک ارگ فصن اعمػ رکات وت ثلث امؽ ںیم فصن اک اسحب وہات ارگ اس ےس مک زایدہ وہ وہ اکمبت یک تمیق اک اسحب وہات ینعی زہار 

 یھب ایس اسحب ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ



 

 

     1471    حسیث 

٥ِ ُيَش  َٟ ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َو ةٔ آََل ًََْشَ َٕ زِٔرَص٥ٕ ٩ِ٣ٔ  ِٟ َ ٩ًَِ ٣ُکَاَتبٔطٔ ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ أ ٍَ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا َوَؿ ٢ٔ َٛٔتابَتٔطٔ َٗ ََّضا ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٥ِّ أ٧َ

ظُ  ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ٧َِح٥ٕ ًُِْشُ  ٍَ َصا ُؤؿ  أَِو ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ

رمےت وتق اےنپ اکمبت وک زہار درمہ ںیم ےس اعمػ رک دے رگم ہی ہن ےہک ہک وکؿ یس شق ںیم ہی اعمیف وہیگ اہک امکل ےن وج صخش 

 اوؽ ںیم ای آرخ ںیم وت رہ شق ںیم ےس دوساں ہصح اعمػ ایک اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1472    حسیث 

٢ٔ َٛٔتابَتٔطٔ أَِو ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ  َٕ زِٔرَص٥ٕ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ِٟ ٤َِِٟؤت أَ ٩ًَِ ٣ُکَاَتبٔطٔ ٨ًَِٔس ا ٍَ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا َوَؿ َٜٔتابَةٔ َٗ َصا َوََاَ٪ أَِػ١ُ اِل

 ٖٔ ًَّٟٔي ٩ِ٣ٔ أَوَّ  ًَلَی ثَََلثَةٔ آََل ٕٔ ا ِٟ َ ١ٌَٔ ٟٔت٠َِٔک اِْل ُح َٓ ِٟ٘ٔي٤َُة  ُٗٔش٤َِت ت٠َِٔک ا ٔس ث٥َُّ  ِ٘ ٤ُِٟکَاَتُب ٗٔي٤ََة ا٨َّٟ ُٗو٦َِّ ا َٜٔتابَةٔ زِٔرَص٥ٕ  ٢ٔ اِل

 َ ًَّٟٔي َتلٔی اِْل ُٕ ا ِٟ َ ٠َٔضا ث٥َُّ اِْل ـِ َٓ بَٔضا ٩ِ٣ٔ اِْلََج١ٔ َو ِسرٔ ُْقِ َ٘ ِٟ٘ٔي٤َةٔ َٔ ُتَضا ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک ا ا ث٥َُّ حٔؼَّ ـّ ٠َٔضا أَِي ـِ َٓ ِسرٔ  َ٘ َٕ اِْلُولَی َٔ ِٟ

ٌٔضَ  ِسرٔ ٣َِؤؿ َ٘ َٔ ٕٕ ِٟ ١ُ ١َُُّ أَ ـُ ِٔ َصا َت ًَلَی آَّٔخٔ َّي یُِؤتَی  ا َحً ـّ ٠َٔضا أَِي ـِ َٓ ِسرٔ  َ٘ ًَّٟٔي َت٠ٔيَضا َٔ ُٕ ا ِٟ َ حٔي١ٔ اِْلََج١ٔ اِْل ٌِ ا فٔی َت

ِٟ٘ٔي٤َٔة  َوَتأِخٔيرٔظٔ ْٔلَ٪َّ ٣َا اِسَتأََِّخَ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ََاَ٪  َٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ ِسُر ٣َا أََػاَب ت٠َِٔک اِْل َٗ ٤َِٟئِّت  ٍُ فٔی ث٠ُُٔث ا ِٟ٘ٔي٤َةٔ ث٥َُّ یُوَؿ ١َّ فٔی ا َٗ أَ

ِٟٔحَشأب  ًَلَی صََذا ا ُضَو  َٓ ََُر  َٛ ١َّ أَِو  َٗ َٔک إِٔ٪  اُؿ١ٔ ذَٟ َٔ  ًَلَی َت

ںیم اعمػ رک دے اور دبؽ اتکتب نیت زہار درمہ وہں وت اہک امکل ےن بج آدیم اےنپ اکمبت وک زہار درمہ اوؽ اتکتب ای آرخ اتکتب 

اکمبت یک تمیق اگل دںی ےگ رھپ اس تمیق وک ےک می رکںی ےگ رہ اکی زہار رپ وج زہار ہک دمت اس یک مک ےہ اس یک تمیق مک وہیگ ہب 

وہیگ ویکہکن سج دقر ةسن اس زہار ےک وج اس ےک دعب ےس ایس رطح وج زہار بس ےک اریخ ںیم وہاگ اس یک تمیق بس ےس مک 

اعیمد ڑبیتھ اجےئ یگ ایس دقر تمیق یتٹھگ اجےئ یگ رھپ سج زہار رپ اعمیف وہیئ ےہ اس یک وج تمیق اؿ وک ڑپے یگ وہ ثلث امؽ ںیم ےس 

 وعض یک اجےئ یگ ارگ اس ےس مک زایدہ وہ وہ یھب ایس اسحب ےس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ



 

 

     1473    حسیث 

٤ُِٟکَاتَ  َض٠ََک اٟزَُّج١ُ ث٥َُّ َص٠ََک ا َٓ ُط  ٌَ َٙ ُرَُ ًَِت ٍٔ ٣ُکَاَتٕب أَِو أَ ُ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ أَِوَصي َٟٔزُج١ٕ بٔزُب َََر  ُب َوَتَزَک ٣َاَّل َٗ ِٛ ثٔيّرا أَ َٛ

َُٟض٥ِ  ٤ُِٟکَاَتٔب ٣َا بَقَٔی  ٍٔ ا ُ َٟطُ بٔزُب َّٟٔذي أَِوَصي  ئِّس َوا َلي َوَرثَُة اٟشَّ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک يُ َٗ ٠َِيطٔ  ًَ ا بَقَٔی  َتٔش٤ُوَ٪ ٤٣َّٔ ِ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب ث٥َُّ َي ًَلَی ا  

 َٓ ٤ُِٟکَاَتٔب ث٠ُُُث ٣َا  ٍٔ ا ُ َُٟط بٔزُب َيُٜوُ٪ ٤ُ٠ِٟٔوَصي  َٓ  ١َ ـَ َٓ ٠َُثأ٪ َوَذَٟٔک أَ٪َّ ٣َا  ٔ اٟثُّ َٜٔتابَةٔ َؤَٟوَرثَٔة َسئِّسظ َس أََزأئ اِل ٌِ ََ  ١َ ـَ

 ِّٚ ٤ََّا یُوَرُث بٔاٟزِّ إ٧ٔ َٓ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتٔطٔ َطِيْئ  ِبْس ٣َا بَقَٔی  ًَ ٤ُِٟکَاَتَب   ا

د رک دای رھپ وہ صخش رم ایگ دعب اس ےک اہک امکل ےن سج صخش ےن رمےت وتق رعب اکمبت یک یسک ےک ےیل وتیص یک اور رعب وک آزا

اکمبت رم ایگ اور دبؽ اتکتب ےس زایدہ امؽ وھچڑ ایگ وت ےلہپ ومٰیل ےک واروثں وک اور ومیص ہل وک سج دقر دبؽ اتکتب ابیق  اھ دال دںی 

 ےگ رھپ سج دقر امؽ چب اجےئ اگ ثلث اس ںیم ےس ومیص ہل وک ےلم اگ اور دو ثلث واروثں وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکمبت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿ

     1474    حسیث 

٥ِ َیِح٠ِٔ٤ُط ث٠ُُُث  َٟ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٤َِِٟؤت  ُط َسيُِّسُظ ٨ًَِٔس ا َ٘ ًَِت ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣ُکَاَتٕب أَ َٗ  ٍُ ٠ُُث َویُوَؿ ِسُر ٣َا َح١َ٤َ اٟثُّ َٗ َٙ ٨ِ٣ُٔط  ًََت ٤َِٟئِّت  ا

 ٔ ِٟهَِی ز ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َوََا٧َِت ٗٔي٤َُتطُ أَ ٤ُِٟکَاَتٔب َخ٤َِشُة آََل ًَلَی ا َٔک إِٔ٪ ََاَ٪  ِسُر ذَٟ َٗ َٜٔتابَةٔ  ٨ُِط ٩ِ٣ٔ اِل ّسا َویَُٜوُ٪ ث٠ُُُث ًَ ِ٘ ِرَص٥ٕ َن

 ٔ َٙ ن َت ًَ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ٤َِٟئِّت أَ َٜٔتابَةٔ ا ٨ًَِطُ َطِْطُ اِل  ٍُ ُُٔط َویُوَؿ  ِؼ

اہک امکل ےن سج اکمبت وک ومٰیل رمےت وتق آزاد رک دے اور ثلث ںیم ےس وہ آزاد ہن وہ ےکس وت سج دقر اجنگشئ وہیگ ایس دقر آزاد 

دو زہار درمہ یھت اور تیم اک  وہاگ اور دبؽ اتکتب ںیم ےس اانت وعض وہ اجےئ اگ الثم اکمبت رپ اپچن زہار درمہ ےھت اور اس یک تمیق

 ثلث امؽ زہار درمہ ےہ وت فصن اکمبت آزاد وہ اجےئ اگ اور فصن دبؽ اتکتب ینعی اڑاھیئ زہار روہیپ اسطق وہ اجںیئ ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بت ےک ابب ںیم وتیص رک ےن اک ایبؿاکم

     1475    حسیث 

ٜٔتَ  ًَلَی اِل ُة  َٗ َتا ٌَ ِٟ أُ ا ََُٓل٧ّا تَُبسَّ ا٢َ فٔی َؤػيَّتٔطٔ ََُُلمٔی ََُٓلْ٪ َُحٌّ َوََاتٔبُوا  َٗ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ   ابَةٔ َٗ



 

 

 اکمبت رکان رھپ ثلث امؽ ںیم دوونں یک اجنگشئ ہن وہ اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن وتیص یک ہک الفان الغؾ ریما آزاد ےہ اور الفےن وک

 وت آزادی دقمؾ وہیگ اتکتب رپ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم : ابب

 دمربہ یک اوالد اک ایبؿ

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یک اوالد اک ایبؿدمربہ 

     1476    حسیث 

 ٔ ٔ إ َس َتِسبٔيرٔظ ٌِ ََ ََٟسِت أَِوََلّزا  َو َٓ َٟطُ  ا٢َ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ َزبََّز َجارٔیَّة  َٗ َّطُ  ثَىٔي ٣َأٟک أ٧َ ِب١َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔیَُة  یَّاَصا ث٥َُّ ٣َاَتِت ا

 َٗ َٟتَٔضا  ٔ ََٟسَصا ب٨ِ٤َٔز َّٟٔذي َزبََّزَصا إٔ٪َّ َو إَٔذا ٣َاَت ا َٓ ض٥ِٔ  ص٥ُِ َصََلُک أ٣ُِّ ََٟضا َوََل َيُْضُّ َّٟٔذي ثََبَت  ٔن ٣ِٔث١ُ ا ِ
َُٟض٥ِ ٩ِ٣ٔ اْٟشَّ ِس ثََبَت 

٠ُُث  ُض٥ِ اٟثُّ ٌَ وا إِٔ٪ َؤس ُ٘ ًََت ِس  َ٘ َٓ َّٟٔذي ََاَ٪ َزبََّزَصا   ا

ولڈنی ومٰیل ےک اسےنم رم اجےئ وت اس یک اوالد اہک امکل ےن وج صخش اینپ ولڈنی وک دمرب رکے دعب اس ےک اس یک اوالد دیپا وہ رھپ وہ 

 اینپ امں یک رطح دمرب رےہ یگ بج ومٰیل رم اجےئ اگ اور ثلث امؽ ںیم اجنگشئ وہ وت آزاد وہ اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمربہ یک اوالد اک ایبؿ

     1477    حسیث 

َُٟسَصا أَ  َو َٓ َس ًِٔتَ٘ٔضا  ٌِ ََ ََٟسِت  َو َٓ ّة  َٟتَٔضا إِٔ٪ ََا٧َِت َُحَّ ٔ َُٟسَصا ب٨ِ٤َٔز َو َٓ ا٢َ ٣َأٟک ١َُُّ َذأت َرح٥ٕٔ  َٗ اْر َوإِٔ٪ ََا٧َِت ٣َُسبََّزّة أَِو و  َِحَ

ٔلَی ٔس٨ٔيَن أَِو ٣ُ  ّة إ َ٘ َت ٌِ ًَلَی ٣َٔثا٢ٔ َحا٢ٔ ٣ُکَاَتَبّة أَِو ٣ُ ٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ  َُٟس ١َُِّ َواحَٔسة َو َٓ َٟٕس  ا أَِو ٣َزِصُو٧َّة أَِو أ٦َُّ َو َضا َُحً ـَ ٌِ ََ ِدَس٣َّة أَِو 

َضا ِّٗ ٔ وَ٪ بٔز ُّٗ ٔ ٌِٔتَ٘ٔضا َوَیز ٔ وَ٪َ  ُ٘ ٔ ت ٌِ طٔ َي  أ٣ُِّ

 ا ضعب ےہ ای اہک امکل ےن رہ وعرت یک اوالد اینپ امں یک لثم وہیگ ارگ وہ دمرب ےہ ای اکمہبت ےہ ای

 

قة

 

  ہقتع ایل الج ےہ ای دخمہم ےہ ای معی



 

 

 ۔ رگو ےہ ای اؾ ودل ےہ ۔ رہ اکی یک اوالد اینپ امں یک لثم وہیگ وہ آزاد وت وہ آزاد اور وہ ولین وہاجےئ یگ وت وہ یھب ولممک وہاجےئ یگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمربہ یک اوالد اک ایبؿ

     1478    حسیث 

َٟتَٔضا  ٔ ََٟسَصا ب٨ِ٤َٔز ٥ِ٠َ َسيُِّسَصا بَٔح٠٤َِٔضا إٔ٪َّ َو ٌِ ٥ِ َي َٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣َُسبََّزةٕ زُبِّزَِت َوؤَی َحا١ْ٣ٔ َو َٗ َٙ َت ًِ ٔة َرُج١ٕ أَ َٟ ٔ َٔک ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ َوإ٧ٔ

 ٔ ت ٌِ َضا َوَي ٌُ ََٟسَصا یَتَِب ٨َُّة ٓٔيَضا أَ٪َّ َو اٟشُّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٥ِ٠َ بَٔح٠٤َِٔضا ٌِ ٥ِ َي َٟ َٟطُ َوؤَی َحا١ْ٣ٔ َو ٌِٔتَ٘ٔضاَجارٔیَّة  َٔ ُٙ 

 احہلم اہک امکل ےن ارگ ولڈنی احتل ک ل ںیم دمرب وہیئ وت اس اک ہچب یھب دمرب وہ اجےئ اگ اس یک ریظن ہی ےہ ہک ارگ اکی صخش ےن اینپ

 ولڈنی وک آزاد رک دای اور اس وک ولعمؾ ہن  اھ ہک ہی احہلم ےہ وت اس اک ہچب یھب آزاد وہ اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمربہ یک اوالد اک ایبؿ

     1479    حسیث 

َِٟؤٟيَسةُ َو٣َا فٔی بَِل٨َٔضا ٩ِ٤َٟٔ ابَِتا ا َٓ ََ َجارَٔیّة َوؤَی َحا١ْ٣ٔ  ِو أَ٪َّ َرُجَّل ابَِتا َٟ َذَٟٔک  َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َُ أَِو َٗ ٤ُِٟبَِتا ًََضا اِطتََرَن َذَٟٔک ا

٥ِ َيِظتَرٔكِطُ  َٟ 

ر اس ےک ٹیپ اک ہچب رتشمی اک وہاگ وخاہ رتشمی ےن اس یک اہک امکل ےن ایس رطح ارگ اکی صخش احہلم ولڈنی وک ےچیب وت وہ ولڈنی او

 رشط اگلیئ وہ ای ہن اگلیئ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمربہ یک اوالد اک ایبؿ

     1480    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َو  ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َوََل یَِسرٔي أََئؼ١ُ َٗ ـَ ْر َي ٍٔ أَِ٪ َيِشَتِثىَٔي ٣َا فٔی بَِل٨َٔضا ْٔلَ٪َّ َذَٟٔک َُغَ ٔ َِٟيطٔ أ٦َِ ََل ََل َیٔح١ُّ ٠َِٟٔبائ ٔ  َذَٟٔک إ

 َ ُط ْٔل َٟ طٔ َوَذَٟٔک ََل َیٔح١ُّ  ََ َج٨ٔي٨ّا فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ َِٟو بَا َٟةٔ ٣َا  ٔ َٔک ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ ْر َوإ٧ٔ َّطُ َُغَ ٧ 

 ےک ےئل درتس ںیہن ہک ولڈنی وک ےچیب اور اس اک ک ل ےچیب ویکہکن اس ںیم دوھاک ےہ اشدی ہچب دیپا وہات 

ن

اہک امکل ےن ایس رطح ابعئ



 

 

 ےہ ای ںیہن وہات ےہ اس یک اثمؽ ایسی ےہ وکیئ صخش ٹیپ ےک ےچب وک ےچیب اس یک عیب درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمرب ےک ااکحؾ اک ایبؿ

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ااکحؾ اک ایبؿ

     1481    حسیث 

 َٟ َح٠َ٤َِت ٨ِ٣ٔطُ َوَو َٓ َوكَٔئَضا  َٓ ََ أََحُسص٤َُا َجارٔیَّة  ٕ ابَِتا ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣ُکَاَتٕب أَِو ٣َُسبَّز َُٟس ١َُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ َٗ ا٢َ َو َٗ َسِت 

٤ََّا أ٦ُُّ  إ٧ٔ َٓ َٙ صَُو  ٔ ًِت ُ إَٔذا أ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ طٔ  ِّٗ ٔ وَ٪ بٔز ُّٗ ٔ ِت٘ٔطٔ َوَیز ٌٔ وَ٪ َٔ ُ٘ ٔ ت ٌِ َٟتٔطٔ َي ٔ َِٟيطٔ إَٔذا َجارٔیَتٔطٔ ب٨ِ٤َٔز ٔ ٥ُ إ َٟٔسظٔ ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ يَُش٠َّ َو

 َٙ ٔ ًِت ُ  أ

اےنپ ومٰیل ےس ےہک وت ےھجم ایھب آزاد رک دے ںیم ےھجت اچپس دانیر شق وار داتی وہں ومٰیل ےہک ااھچ وت آزاد ےہ وت اہک امکل ےن ارگ دمرب 

ےھجم اچپس دانیر اپچن ربس ںیم دے دانی رہ اسؽ دس دانیر ےک اسحب ےس دمرب اس رپ رایض وہ اجےئ دعب اس ےک دو نیت دؿ ںیم 

اور اچپس دانیر اس رپ رقض رںیہ ےگ اور اس یک وگایہ اجزئ وہ اجےئ یگ اور اس یک رحتم اور ومٰیل رم اجےئ وت وہ آزاد وہ اجےئ اگ 

 ریماث اور دحود وپرے وہ اجںیئ ےگ اور ومٰیل ےک رم اجےن ےس اؿ اچپس دانیر ںیم ھچک یمک ہن وہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ااکحؾ اک ایبؿ

     1482    حسیث 

٥ِ٠َ َی٩ُِٜ فٔی ٣َأٟطٔ  َٓ ُط ٣َا٢ْ َحأَضْ َو٣َا٢ْ َُائْٔب  َٟ يُِّس َو ٤َاَت اٟشَّ َٓ ُط  َٟ ًَِبّسا  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َزبََّز  ُد ٓٔيطٔ َٗ َِٟحأَضٔ ٣َا یَِْخُ  ا

ا٢َ یُ  َٗ ٤َُِٟسبَّزُ  إِٔ٪ ََاَ٪ َٓٔى َتَزَک َسيِّ ا َٓ ائٔٔب  َِ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ ا ََّن ٩ِ٣ٔ ا َّي یَتََبي اُجطُ َحً ٍُ ََّخَ ٤َُِٟسبَّزُ ب٤َٔأٟطٔ َویُِح٤َ ُٕ ا َٗ ا یَِح٠ٔ٤ُطُ و ُسُظ ٤٣َّٔ

٥ِ ی٩َُِٜ َٓٔى َتَزَک َسيُِّسُظ ٣َا یَ  َٟ إِٔ٪  َٓ أجطٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ََّخَ َٙ ب٤َٔأٟطٔ َوب٤َٔا ُج٤ٔ َت ًَ ٠ُُث  ٠ُٔث َوتُزَٔک ٣َاُُٟط فٔی اٟثُّ ِسُر اٟثُّ َٗ َٙ ٨ِ٣ُٔط  َت ًَ ِح٠ٔ٤ُُط 

 یََسیِطٔ 

وہ اس ےک ثلث  اہک امکل ےن وج صخش اےنپ الغؾ وک دمرب رکے رھپ رم اجےئ اور اس اک امؽ ھچک وموجد وہ ھچک اغبل وہ سج دقر وموجد



 

 

اہیں کت ہک وج امؽ اغبئ ےہ وہ یھب لکن آےئ رھپ ارگ  ںیم ےس دمرب وک روک رںیھک ےگ اور اس یک امکیئ وک یھب عمج رکےت اجںیئ ےگ

 ومٰیل ےک لک امؽ ےک ثلث ںیم ےس دمرب آزاد وہ ےکس اگ وت آزاد وہ اجےئ اور دمرب اک امؽ اور امکیئ ایس وک ےلمیگ اور وج ثلث ںیم ےس لک

 ۔آزاد ہن وہ ےکس اگ وت ثلث یہ یک دقمار آزاد وہ اجےئ اگ اس اک امؽ ایس ےک اپس رےہ اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمرب رکےن یک وتیص اک ایبؿ

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب رکےن یک وتیص اک ایبؿ

     1483    حسیث 

٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ١ََُّ   ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّطُ َیزُزَُّصا ٣ًََي  َٗ ٕة أَِو ٣ََزٕق أ٧َ ٕة أَِوَصي بَٔضا فٔی ٔػحَّ َضا َرُج١ْ فٔی َؤػيَّ َ٘ َت ًِ َ ٕة أ َٗ ًََتا

ٔلَی َرزِّ ٣َا َزبَّزَ  ُط إ َٟ َََٓل َسبٔي١َ  إَٔذا َزبََّز  َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ َتِسبٔيّرا  َٟ ِّرَُصا ٣ًََي َطاَئ ٣َا  ي َِ  َطاَئ َوُي

 ںیہ ںیم ںیم وہں ای رمض ںیم اؿ ںیم روجع اور  رک  رک  اتک ےہ رگم دتریب ںیم بج یسک وک دمرب اہک امکل ےن آزادی یک ینتج وںیتیص

 رک دای اب اس ےک خسف اک اایتخر ہن وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکےن یک وتیص اک ایبؿدمرب 

     1484    حسیث 

َضا  ٌَ وَ٪ ٣َ ُ٘ ٔ ت ٌِ ََٟسَصا ََل َي إٔ٪َّ َو َٓ ٥ِ تَُسبَّزِ  َٟ ٌِٔتَ٘ٔضا َو ََٟسِتُط أ٣ََْة أَِوَصي َٔ َٟٕس َو ا٢َ ٣َأٟک َو١َُُّ َو ِت َوَذَٟٔک أَ٪َّ َسيَِّسَصا َٗ َ٘ َت ًَ إَٔذا 

ِّرُ َؤػيََّتُط إِٔ٪ َطاَئ َویَزُزَُّصا ٣ًََي ي َِ َََ٘ٔيِت ٨ًِٔسٔي  ُي ا٢َ َٟٔحارَٔیتٔطٔ إِٔ٪  َٗ ٔة َرُج١ٕ  َٟ ٔ ٤ََّا ؤَی ب٨ِ٤َٔز ْة َوإ٧ٔ َٗ ًََتا ََٟضا  ٥ِ یَِثبُِت  َٟ َطاَئ َو

ِب١َ َذَٟٔک بَ  َٗ َٔک َوإِٔ٪ َطاَئ  ََٟضا ذَٟ ِت َذَٟٔک ََاَ٪  َٛ إِٔ٪ أَِزَر َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ْة  نَٔی َُحَّ َٓ َّي أ٣َُوَت  َٟ ََُٓل٧َُة َحً ًََضا َوَو ٥ِ ا َٟ َّطُ  َسَصا ْٔل٧َ

 ِ َٚ بَي ٔ ََفَ ِسبٔير ْة ٠ٟٔتَّ َٔ ٔ ةٔ ٣َُداٟ َٗ َتا ٌَ ِٟ ُة فٔی ا َِٟؤػيَّ ا٢َ َوا َٗ ََٟضا   ١َ ٌَ ا َج ََٟسَصا فٔی َطِيٕئ ٤٣َّٔ ٨َّةٔ یُِسخ١ِٔ َو َن َذَٟٔک ٣َا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

ٔ ََاَ٪ ١َُُّ ٣ُ  ِسبٔير ٔة اٟتَّ َٟ ٔ ُة ب٨ِ٤َٔز َِٟؤػيَّ ِو ََا٧َِت ا َٟ ا٢َ َو ِس َٗ َٗ ٔة َوََاَ٪  َٗ َتا ٌَ ِٟ ٔ َؤػيَّتٔطٔ َو٣َا ذَُٔکَ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ا ئير ِِ ًَلَی َت ٔسُر  ِ٘ وٕؾ ََل َي

ٍَ بٔطٔ  ٔٔ ٍُ أَِ٪ ی٨ََِت ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ٣َا ََل َيِشَتٔلي  َحَبَص 



 

 

ےک اسھت آزاد ہن وہیگ اس ےیل ہک  اہک امکل ےن سج ولڈنی ےک آزاد رکےن یک وتیص یک اور اس وک دمرب ہن ایک وت اس یک اوالد اینپ امں

ومٰیل اک اس وتیص ےک دبؽ ڈاےنل اک اایتخر  اھ ہن اؿ یک امں ےک ےیل آزادی اثتب وہیئ یھت ہکلب ہی ااسی ےہ وکیئ ےہک ارگ الفین ولڈنی 

 ومت ےس رتشیپ اس ریمے رمےن کت رےہ وت وہ آزاد ےہ رھپ وہ اس ےک رمےن کت ریہ وت آزاد وہ اجےئ یگ رگم ومٰیل وک اایتخر ےہ ہک

وک ای اس یک اوالد وک ےچیب وت آزادی یک وتیص اور دتریب یک وتیص ںیم تنس دقہمی یک رو ےس تہب رفؼ ےہ ارگ وتیص لثم دتریب ےک 

 وہیت وت وکیئ صخش اینپ وتیص ںیم  رک  و دبتؽ اک اایتخر ہن راتھک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب رکےن یک وتیص اک ایبؿ

     1485    حسیث 

ـَ  ٌِ ََ َُٟط ٣َا٢ْ َُيِرُص٥ُِ إِٔ٪ ََاَ٪ َزبََّز  َِٟيَص  تٔطٔ َو ا فٔی ٔػحَّ ٌّ َٟطُ َج٤ٔي ا  ّ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َزبََّز َرٗٔي ٕف بُٔسَئ َٗ ٌِ ََ ِب١َ  َٗ ٢ٔ ُض٥ِ  بٔاِْلَوَّ

ََُٓلْ٪ َُحٌّ َو  ََُٓلْ٪ َُحٌّ َو ا٢َ  َ٘ َٓ ا فٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٌّ ٠َُث َوإِٔ٪ ََاَ٪ َزبََّزص٥ُِ َج٤ٔي َّ اٟثُّ َّي یَِب٠ُ ٢ٔ َحً اِْلَوَّ ٦ٕ َواحٕٔس إِٔ٪ َحَسَث َٓ ََُٓلْ٪ َُحٌّ فٔی لََکَ

ا فٔی ٤ٔ٠َََ  ٌّ ٤ََّا ِٔی فٔی ٣ََزضٔي َصَذا َحَسُث ٣َِوٕت أَِو َزبََّزص٥ُِ َج٤ٔي ِب١َ َػاحٔبٔطٔ َوإ٧ٔ َٗ أِ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٥ِ یَُبسَّ َٟ ٠ُٔث َو ِوا فٔی اٟثُّ ٕة َواحَٔسةٕ َتَحاػَّ

ا ٣َا ب٠ََ  ِّ ٔ ٠ُُث بَاٟ ُٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اٟثُّ ٔ ت ٌِ ِٟٔحَؼٔؽ ث٥َُّ َي َش٥ُ بَِي٨َُض٥ِ بٔا ِ٘ ٠ُُث ُي َُٟض٥ِ اٟثُّ ٤ََّا  ْة َوإ٧ٔ ُ أَحَ ؤَی َؤػيَّ أ ا٢َ َوََل یَُبسَّ َٗ ْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ إٔذَا َّ 

َُٟط إَٔلَّ ا يُِّس َوََل ٣َا٢َ  َض٠ََک اٟشَّ َٓ َُٟط  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َزبََّز ََُُل٣ّا  َٗ ُط فٔی ٣ََزٔؿطٔ  َٔک ٠َُُّ ا٢َ ََاَ٪ ذَٟ َٗ ِبٔس ٣َا٢ْ  ٌَ ٤َُِٟسبَّزُ َو٠ِٟٔ ِبُس ا ٌَ ِٟ

ُٕ ٣َاُُٟط بَٔيَسیِطٔ  َٗ ٔ َویُو ٤َُِٟسبَّز ُٙ ث٠ُُُث ا َت ٌِ  ُي

ےن وج صخش اےنپ دنچ الغومں وک ںیم یک احتل ںیم دمرب رکے اور وسا اؿ ےک ھچک امؽ ہن راتھک وہ ارگ اس ےن اس رطح دمرب  اہک امکل

ایس رطح بج کت  ایک ہک ےلہپ اکی وک رھپ دورسے وک وت سج وک ےلہپ دمرب ایک وہ ثلث امؽ ںیم ےس آزاد وہ اجےئ اگ رھپ دورسا رھپ رسیتا

ارگ بس وک اکی اسھت دمرب ایک ےہ اکی یہ الکؾ ںیم وت رہ اکی ثلث آزاد وہ اجےئ اگ بج بس وک امیبری ںیم ثلث امؽ ںیم اجنگشئ وہ 

 دمرب ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب رکےن یک وتیص اک ایبؿ

     1486    ثحسی 



 

 

ُٙ ٨ِ٣ٔطُ  َت ٌِ ا٢َ ٣َأٟک ُي َٗ َُيَِرُظ  ٥ِ یَتِرُِک ٣َاَّل  َٟ يُِّس َو ٤َاَت اٟشَّ َٓ ٕ ََاَتَبُط َسيُِّسُظ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ٣َُسبَّز ٨ُِط ث٠ُُُث َٗ ًَ  ٍُ  ث٠ُُُثُط َویُوَؿ

٠ًََِيطٔ ث٠َُُثاَصا  َٛٔتابَتٔطٔ َویَُٜوُ٪ 

ایک اور وسا اس ےک ھچک امؽ ہن  اھ رھپ ومٰیل رم ایگ اور دمرب ےک اپس امؽ ےہ وت ثلث دمرب اہک امکل ےن سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک دمرب 

 آزاد وہ اجےئ اگ اور امؽ اس اک ایس ےک اپس رےہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  رکےن یک وتیص اک ایبؿدمرب

     1487    حسیث 

َّي َيِشتَت٥َّٔ  ُظ َحً َٙ َطِْطَ َت ًِ َّٟٔذي أَ ٠ُٔث فٔی ا ٠َِي٩ُِٜ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ اٟثُّ َٓ ٤َُِٟسبَّزُ  َٙ ا َت ًَ إَٔذا  َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ُط فٔی ث٠ُُٔث ٣َا٢ٔ َٗ طُ ٠َُُّ ُ٘  ًِٔت

٠ُٔث  ١َ اٟثُّ ـِ َٓ ِّ َذَٟٔک  ٥ِ یَِب٠ُ َٟ إِٔ٪  َٓ ٤َِٟئِّت  ٢ٔ  ا ٔ اِْلَوَّ ٤َُِٟسبَّز ٙٔ ا َس ًِٔت ٌِ ََ ٠ُٔث  ١َ اٟثُّ ـِ َٓ  َّ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ب٠ََ َت ًَ 

اہک امکل ےن سج دمرب وک ومٰیل اکمبت رک دے رھپ ومٰیل رم اجےئ اور وسا اس ےک ھچک امؽ ہن وھچڑے وت اس اک اکی ثلث آزاد وہ اجےئ 

 ثلث دمرب وک ادا رکان وہں ےگ۔ اگ اور دبؽ اتکتب ںیم ےس یھب اکی ثلث ٹھگ اجےئ اگ اور دو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی وک بج دمرب رک دے اس ےس تبحص رکےن اک ایبؿ

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی وک بج دمرب رک دے اس ےس تبحص رکےن اک ایبؿ

     1488    حسیث 

کَاَ٪ یََلُؤص٤َُا َوص٤َُا ٣َُسبََّزَتا٪ٔ  َٓ َٟطُ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َزبََّز َجارٔیََتئِن  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اینپ ولڈنویں وک دمرب ایک اور اس ےس تبحص یھب رکےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی وک بج دمرب رک دے اس ےس تبحص رکےن اک ایبؿ

     1489    حسیث 



 

 

َٟيِ  َٟطُ أَِ٪ َیَلأََصا َو إٔ٪َّ  َٓ و٢ُ إَٔذا َزبََّز اٟزَُّج١ُ َجارَٔیَتطُ  ُ٘ ٔب ََاَ٪ َي ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا َُٟسَصا ٩ًَِ َس َضا َوََل یََضَبَضا َوَو ٌَ َٟطُ أَِ٪ َیبٔي َص 

َٟتَٔضا ٔ  ب٨ِ٤َٔز

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت بج وکیئ صخش اینپ ولڈنی وک دمرب رکے وت اس ےس ویط رک  اتک ےہ رگم عیب ای ہبہ ںیہن رک  اتک اور اس یک 

 اوالد یھب لثم اینپ امں ےک وہں یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

     1490    حسیث 

ُط َوََل  ٌُ ٔ أَ٪َّ َػاحَٔبطُ ََل َیبٔي ٤َُِٟسبَّز ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّطُ إِٔ٪  َٗ ُط ٓٔيطٔ َوأ٧َ ٌَ َّٟٔذي َوَؿ ٌٔطٔ ا ٩ًَِ ٣َِؤؿ ُطُ  یَُحوِّٟ

إِٔ٪ ٣َاَت َسيُِّسُظ َوََل زَ  َٓ ًَاَغ َسيُِّسُظ  ٌٔطٔ ٣َا  ًَلَی بَِي سُٔروَ٪  ِ٘ ٣َائَُط ََل َي إٔ٪َّ ُُغَ َٓ َٙ َسيَِّسُظ َزی٩ِْ  ٔ َّطُ َرص ُضَو فٔی ث٠ُُثٔطٔ ْٔل٧َ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ی٩َِ 

٠َِيطٔ  ًَ ًَلَی َوَرثَتٔطٔ إَٔذا ٣َاَت ٩ِ٣ٔ َرأِٔض ٣َأٟطٔ  اِسَتِثىَي  طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ َٟطُ أَِ٪ َیِدُس٣َُط َحَياَتُط ث٥َُّ يُ ٠َِيَص  َٓ ًَاَغ  َوإِٔ٪ ٣َاَت ٠َ٤ًََطُ ٣َا 

 ِٟ إِٔ٪ ٣َاَت َسيُِّس ا َٓ َٙ ث٠ُُُثُط َوََاَ٪ ث٠َُُثاُظ َٟٔوَرثَتٔطٔ  َت ًَ َٟطُ َُيِرُُظ  ٔ َوََل ٣َا٢َ  ٤َُِٟسبَّز ٍَ َسيُِّس ا ٔ بٔي ٤َُِٟسبَّز ٠َِيطٔ َزی٩ِْ ٣ُٔحيْم بٔا ًَ ٔ َو ٤َُسبَّز

ِبٔس بٔي ٌَ ِٟ ٕٔ ا ی٩ُِ ََل یُٔحيُم إَٔلَّ ب٨ِٔٔؼ إِٔ٪ ََاَ٪ اٟسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُٔث  ُٙ فٔی اٟثُّ ٔ ت ٌِ ٤ََّا َي َّطُ إ٧ٔ َٙ ث٠ُُُث ٣َا فٔی َزی٨ِٔطٔ ْٔل٧َ َت ًَ ی٩ِٔ ث٥َُّ  ُٔطُ ٠ٟٔسَّ ٍَ نِٔؼ

ی٩ِٔ  َس اٟسَّ ٌِ ََ  بَقَٔی 

 امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک دمرب وک ومٰیل ہن ےچیب اور ہن یسک رطح ےس اس یک کلم  لقتن رکے اور ومٰیل ارگ اہک

و اہ دمرب وک چیب ںیہن ےتکس بج کت اس اک ومٰیل زدنہ ےہ ارگ رم اجےئ اور رقض دار ہن وہ وت ثلث امؽ 

 

خ

 

ض

رقدضار وہ اجےئ وت اس ےک رق

اجےئ اگ ویکہکن ارگ لک امؽ ںیم ےس آزاد وہ وت رسارس ومٰیل اک افدئہ ےہ ہک زدنیگ رھب اس ےس دختم یل رھپ  ںیم لک دمرب آزاد وہ

 رمےت وتق آزادی وک یھب وثاب امک ایل اور وراثء اک ابلکل اصقنؿ ےہ ارگ وسا اس دمریب ےک ومٰیل اک ھچک امؽ ہن وہ وت ثلث دمرب آزاد وہ

 وہاگ ارگ دمرب اک ومٰیل رم اجےئ اور اس دقر رقموض وہ ہک دمرب یک لک تمیق ےک ربارب ای اس ےس اجےئ اگ اور دو ثلث واروثں اک قح

زایدہ وت دمرب وک ںیچیب ےگ ویکہکن دمرب بج آزاد وہات ےہ ہک ثلث امؽ ںیم اجنگشئ وہ ارگ رقہض الغؾ ےک فصن تمیق ےک ربارب وہ وت 

 فصن وج ابیق ےہ اس اک اکی ثلث آزاد وہ اجےئ اگ۔فصن دمرب وک رقہض ادا رکےن ےک ےیل ںیچیب ےگ اور 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

     1491    حسیث 

ٔ َوََل  ٤َُِٟسبَّز ٍُ ا ا٢َ ٣َأٟک ََل یَحُوُز بَِي َٟطُ َٗ َٔک َجائٔزّا  َيُٜوُ٪ ذَٟ َٓ  ٔ َشُط ٩ِ٣ٔ َسئِّسظ ِٔ ٤َُِٟسبَّزُ َن  َیُحوُز ْٔلََحٕس أَِ٪ َيِظتَرَٔیُط إَٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔي ا

ا ـّ َٟطُ أَِي ََٓذَٟٔک َیُحوُز  َّٟٔذي َزبََّزُظ  طُ َسيُِّسُظ ا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٔ ٣َاَّل َوُي ٤َُِٟسبَّز ٔلَي أََحْس َسيَِّس ا ٌِ  أَِو ُي

 دمرب اک انچیب درتس ںیہن اور ہن یسک وک اس اک رخدیان درتس ےہ رگم دمرب اانپ آپ ومٰیل ےس رخدی  اتک ےہ ہی اجزئ ےہ اور ہی اہک امکل ےن

یھب اجزئ ہک وکیئ صخش دمریب ےک ومٰیل وک ھچک امکل دے اتہک وہ اےنپ دمرب وک آزاد رک دے رگم والء اس ےک ومٰیل وک ےلم یگ سج ےن اس 

 ۔ وک دمرب ایک  اھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

     1492    حسیث 

 ٔ َتطُ إ ُيَسبِّزُ أََحُسص٤َُا حٔؼَّ َٓ ِبسٔ یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ َّٟٔذي َزبََّزُظ ََاَ٪ ٣َُسبَّّزا و  إِٔ٪ اِطتََراُظ ا َٓ اَو٣َا٧ٔطٔ  َ٘ َُّض٤َا یََت ٧

ٔلَيُط ََشٔ  ٌِ ُّٚ أَِ٪ يُ ُط ٓٔيطٔ اٟزِّ َٟ َّٟٔذي بَقَٔی  َف َتِسبٔيرُُظ إَٔلَّ أَِ٪ َيَظاَئ ا َ٘ ٔ ا٧َِت ٥ِ َيِظتَرٔظ َٟ ُط َوإِٔ٪  إِٔ٪ ٠ََُّ َٓ َّٟٔذي َزبََّزُظ َٔ٘ٔي٤َتٔطٔ  َُٜط ا ی

َل  ًِ َٔک َوََاَ٪ ٣َُسبَّّزا ٠ََُّطُ أَ َٟز٣َُٔط ذَٟ ٔ٘ٔي٤َتٔطٔ   اُظ إٔیَّاُظَ 

اہک امکل ےن وج الغؾ دو آدویمں ںیم رتشمک وہ اور ہی صخش اؿ ںیم ےس اےنپ ےصح وک دمرب رک دے وت اس یک تمیق اگل دںی ےگ ارگ سج 

رب وہ اجےئ اگ ارگ ہن رخدیا وت اس یک دتریب ابلط وہ صخش ےن دمرب ایک ےہ اس ےن دورسے رشکی اک یھب ہصح رخدی ایل وت لک الغؾ دم

اجےئ یگ یگم سج وصرت ںیم سج ےن دمرب ںیہن ایک وہ اےنپ رشکی ےس تمیق ےنیل رپ رایض وہ اجےئ اور تمیق ےل ےل وت الغؾ دمرب وہ 

 اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب ےک ےنچیب اک ایبؿ

     1493    حسیث 



 

 

ِبُس  ٌَ ِٟ أَِس٥َ٠َ ا َٓ ا٧ًٔيا  َُٟط َنِْصَ ِبّسا  ًَ انٓٔیٕ َزبََّز  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َنِْصَ َٗ  و 

 وت اس وک ومٰیل ےس اگل رک دںی ےگ ۔اہک امکل ےن ارگ رصناین اےنپ رصناین الغؾ وک دمرب رکے دعب اس ےک الغؾ املسمؿ وہ اجےئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1494    حسیث 

ٔ إَٔذا َجَزَح أَ٪َّ َٟٔشئِّسظٔ  ٤َُِٟسبَّز َضي فٔی ا َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َِ َُّط ب٠ََ ثَىٔي ٣َأٟک أ٧َ ٤َِِٟحزُوحٔ َحسَّ ٔلَی ا أَِ٪ ُيَش٥َِّ٠ ٣َا ی٠٤َُِٔک ٨ِ٣ُٔط إ

ُط بٔحَٔزاحٔطٔ ٩ِ٣ٔ زَٔیٔة َجزِحٔطٔ  اػُّ َ٘ ٤َِِٟحزُوُح َويُ َيِدَتٔس٣ُُط ا َٓ  ٔ ٔلَی َسيِّسٔظ ٍَ إ ِب١َ أَِ٪ یَِض٠َٔک َسيُِّسُظ َرَج َٗ إِٔ٪ أَزَّي  َٓ 

رمع نب علاا زیسی ےن مکح ایک ہک بج دمرب یسک صخش وہ اس ےس دختم ےل اےنپ زمخ یک دتی ےک دبےل ںیم بج اس یک دتی ادا 

 وہ اجےئ اور ومیل ہن رما وہ وت رھپ اےنپ ومیل ےک اپس الچ آےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1495    حسیث 

ٔ إَٔذا َجَزَح ث٥َُّ َص٠ََک َسيُِّسُظ َو  ٤َُِٟسبَّز ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا َِٟحزِحٔ َٗ ١ُ ا ِ٘ ًَ َش٥ُ  ِ٘ ُٙ ث٠ُُُثطُ ث٥َُّ يُ َت ٌِ َّطُ يُ َُيِرُُظ أ٧َ َُٟط ٣َا٢ْ  َِٟيَص 

٠َُثئِن ا٠ََّٟذیِ  ًَلَی اٟثُّ َٙ ٨ِ٣ٔطُ َویَُٜوُ٪ ث٠َُُثاُظ  َت ًَ َّٟٔذي  ٠ُٔث ا ًَلَی اٟثُّ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ َيُٜوُ٪ ث٠ُُُث ا َٓ َِٟوَرثَٔة إِٔ٪ َطاُُئا أَثََِلثّا  ٩ٔ بٔأَیِٔسي ا

١ٔ َوأ٣ََِشُٜوا َنٔؼيَبُض٥ِ ٩ِ٣ٔ اأَِس٤٠َُ  ِ٘ ٌَ ِٟ ًَِلِوُظ ث٠ُُثَِي ا َِٟحزِحٔ َوإِٔ٪ َطاُُئا أَ ٔلَی َػاحٔٔب ا َُٟض٥ِ ٨ِ٣ٔطُ إ َّٟٔذي  ١َ وا ا ِ٘ ًَ َٔک أَ٪َّ  ِبسٔ َوذَٟ ٌَ ِٟ

ٔس  يِّ ًَلَی اٟشَّ ٥ِ َت٩ُِٜ َزی٨ِّا  َٟ ِبسٔ َو ٌَ ِٟ ٤ََّا ََا٧َِت ٔج٨َایَُتُط ٩ِ٣ٔ ا َِٟحزِٔح إ٧ٔ َّٟٔذي یُِبٔل١ُ َذَٟٔک ا ِبُس بٔا ٌَ ِٟ َّٟٔذي أَِحَسَث ا َٔک ا ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ذَٟ َٓ

بِ  ٌَ ِٟ ٍَ ٔج٨َایَٔة ا ِبٔس َزی٩ِْ ٨٠َّٟٔأض ٣َ ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا إِٔ٪ ََاَ٪  َٓ  ٔ يُِّس ٩ِ٣ٔ ًِٔت٘ٔطٔ َوَتِسبٔيرٔظ ٍَ اٟشَّ ِسرٔ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٔ ٔ ٤َُِٟسبَّز ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ٔس بٔي

ِسرٔ ا َٗ َِٟحزِحٔ َو ١ٔ ا ِ٘ َضي َزیِ ًَ ِ٘ ِبٔس ث٥َُّ ُي ٌَ ِٟ َضي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِ٘ ُي َٓ ِبٔس  ٌَ ِٟ َّٟٔذي ََاَ٪ فٔی ٔج٨َاَیٔة ا ١ٔ ا ِ٘ ٌَ ِٟ أُ بٔا ی٩ِٔ ث٥َُّ یَُبسَّ ٩ُ َسئِّسظٔ ث٥َُّ ٟسَّ

ُٙ ث٠ُُُثُط َوَیِبَقی ث٠َُُثاُظ ٠َِٟٔوَرثَةٔ َوذَ  ٔ ت ٌِ َي َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ َس َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ََ ٔلَی ٣َا بَقَٔی  ِبٔس ؤَی أَِولَی ٩ِ٣ٔ َزی٩ِٔ ی٨َُِوزُ إ ٌَ ِٟ َٟٔک أَ٪َّ ٔج٨َایََة ا



 

 

 ِٟ ًَِبّسا ٣َُسبَّّزا ٗٔي٤َُتُط َخ٤ُِشوَ٪ َو٣ٔائَُة زٔی٨َإر َوََاَ٪ ا ٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا َص٠ََک َوَتَزَک  ا َسئِّسظ ِس َطخَّ َرُجَّل َُحً َٗ ِبُس  ٌَ

٠َُضا َخ٤ُِشوَ٪ زٔی٨َاّرا َو  ِ٘ ًَ َِٟد٤ِٔشيَن ٣ُؤؿَحّة  ُ بٔا َّطُ یُِبَسأ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ی٩ِٔ َخ٤ُِشوَ٪ زٔی٨َاّرا  ِبٔس ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٌَ ِٟ ًَلَی َسيِّسٔ ا ََاَ٪ 

ٔلَی ٣َ  ٔ ث٥َُّ ی٨َُِوزُ إ َضي َزی٩ُِ َسئِّسظ ِ٘ ِبٔس ث٥َُّ يُ ٌَ ِٟ َضي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِ٘ ُت َٓ ٔة  حَّ ١ٔ اٟظَّ ِ٘ ًَ ًَّٟٔي فٔی  ِٟ زٔی٨َاّرا ا ُٙ ث٠ُُُثُط ا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا ٔ ت ٌِ َي َٓ ِبسٔ  ٌَ

ٔ أَِوَجُب ٩ِ٣ٔ ا ٔ َوَزی٩ُِ َسيِّسٔظ بَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ َزی٩ِٔ َسئِّسظ َٗ ١ُ أَِوَجُب فٔی َر ِ٘ ٌَ ِٟ ا َٓ ْة فٔی َوَیِبَقی ث٠َُُثاُظ ٠َِٟٔوَرثَةٔ  ٤ََّا صَُو َؤػيَّ َّٟٔذي إ٧ٔ ٔ ا ِسبٔير ٟتَّ

ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ یَحُوَز َطيِ  َٓ ٤َِٟئِّت  َٔک أَ٪َّ اهَّللَ ث٠ُُٔث ٣َا٢ٔ ا ْة َوذَٟ ٤ََّا صَُو َؤػيَّ َف َوإ٧ٔ ِ٘ ٥َِٟ ُي ٔ َزی٩ِْ  ٤َُِٟسبَّز ًَلَی َسئِّس ا ٔ َو ِسبٔير ْئ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

ٕة یُوَصي بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ  ٔس َؤػيَّ ٌِ ََ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ الَی  ٌَ  َتَباَرَک َوَت

ے رھپ اس اک ومٰیل رم اجےئ اور وساےئ اس ےک اور ھچک امؽ ہن اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک دمرب ارگ یسک صخش وک زیمخ رک

وہ وت ثلث دمرب آزاد وہ اجےئ اگ رھپ زمخ یک دتی ےک نیت ےصح رکںی ےگ اکی ہصح وت دمرب ےک اس ثلث رپ ڈاال اجےئ اگ وج آزاد وہ ایگ 

ر وہاگ ارگ اچںیہ وت اؿ دو ثلث وک یھب دمرب ےک اور دو ےصح اؿ دو ثلث رپ واعق وہں ےگ وج ورہث ےک اہھت ںیم ںیہ اب وراثء وک اایتخ

رجموح ےک وحاہل رکںی ارگ اچںیہ وت دتی ےک دو ثلث ادا رکںی اور دمرب ےک دو ثلث رھک وھچڑںی ویکہکن اس زمخ یک دتی الغؾ یک 

دتریب ابلط ہن وہاگ۔ ارگ انجتی ےک ببس ےس ےہ اور دیس رپ دنی ںیہن ےہ وت الغؾ ےک اس وصقر ےس دیس ےن وج اکؾ ایک  اھ آزادی ای 

ومٰیل اس وصرت ںیم رقدضار یھب وہ وت دمرب ںیم ےس وماقف دتی ےک اور رقہض ےک چیب ےک ےلہپ دتی وک ادا رکںی ےگ رھپ دنی وک ادا 

یک انجتی  رکںی ےگ رھپ وج ھچک ہصح الغؾ اک چیب رےہ اگ اس اک ثلث آزاد وہ اجےئ اگ اور دو ثلث اس ےک واروثں وک ںیلم ےگ ویکہکن الغؾ

اک اتواؿ ومٰیل ےک رقض رپ دقمؾ ےہ اس یک اثمؽ ہی ےہ اکی صخش رم ایگ اور اکی الغؾ دمرب وھچڑ ایگ سج یک تمیق ڈزیھ وس دانیر ےہ 

اور اس الغؾ ےن اکی صخش وک زیمخ ایک  اھ سج ےک زمخ یک دتی اچپس دانیر ےہ اور دیس رپ یھب اچپس دانیر اک رقض ےہ وت ےلہپ دمرب یک 

ںیم ےس دتی ےک اچپس دانیر ادا رکںی ےگ رھپ رقض ےک اچپس دانیر ادا رکںی ےگ اب وج ھچک چب راہ اس اک اکی ثلث آزاد وہ  تمیق

اجےئ اگ اور دو ثلث واروثں وک ںیلم ےگ وت دتی رقض ےس دقمؾ ےہ اور وج وتیص ےہ امؽ وت دتریب اجزئ ہن وہیگ۔ بج دیس رپ دنی وہ 

 وییص اھب او دنی( اور دنی دقمؾ ےہ وتیص رپ اامجال۔وج وہ ہکلب دتریب اکی وتیص ےہ

 

  اور اہلل اعتٰیل رفامات ےہ )نم دعب وطی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1496    سیثح 

١ُ ٔج٨َایَتٔطٔ َزیِ  ِ٘ ًَ َٙ َوََاَ٪  َت ًَ ٤َُِٟسبَّزُ ٠َُُّطُ  ُٙ ٓٔيطٔ ا ٔ ت ٌِ ٤َِٟئِّت ٣َا َي إِٔ٪ ََاَ٪ فٔی ث٠ُُٔث ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َس ًِٔت٘ٔطٔ َٗ ٌِ ََ ٍُ بٔطٔ  ََّب ٠َِيطٔ یُت ًَ ٨ّا 



 

 

 ٥ِ َٟ َیَة ََا٠َ٣ّٔة َوَذَٟٔک إَٔذا  ١ُ اٟسِّ ِ٘ ٌَ ِٟ ٔ َزی٩ِْ َوإِٔ٪ ََاَ٪ َذَٟٔک ا ًَلَی َسيِّسٔظ  ی٩َُِٜ 

اہک امکل ےن ارگ دمرب ثلث امؽ ںیم ےس آزاد وہ  اتک ےہ وت آزاد وہ اجےئ اگ اور زمخ یک دتی اس رپ دنی رےہ یگ ارگہچ ہی وپری دتی 

 وہ دعب آزادی ےک اس ےس ؤماہذہ ایک اجےئ اگ بج دیس رپ ھچک دنی ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1497    حسیث 

٤َِِٟحزُؤح ث٥َُّ َص٠ََک َسيِّ  ٔلَی ا أَِس٤َ٠َطُ َسيُِّسُظ إ َٓ ٔ إَٔذا َجَزَح َرُجَّل  ٤َُِٟسبَّز ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ا٢َ و  َ٘ َٓ َُيَِرُظ  ٥َِٟ َیتِرُِک ٣َاَّل  ٠َِيطٔ َزی٩ِْ َو ًَ ُسُظ َو

َُّط إَٔذا َزا ًَلَی َذَٟٔک إ٧ٔ ی٩ِٔ أ٧ََا أَزٔیُس  ا٢َ َػاحُٔب اٟسَّ َٗ ُِٟحزِحٔ َو ٔلَی َػاحٔٔب ا َِٟوَرثَُة ٧َِح٩ُ نَُش٤ُِّ٠ُط إ ُضَو أَِولَی بٔطٔ ا َٓ زٔی٥ُ َطِيّئا  َِ ِٟ َز ا

 َ٠ًَ َّٟٔذي  ٩ًَِ ا ِبَس َویَُحمُّ  ٌَ ِٟ ٥ِ َیأُِخِذ ا َٟ ٥َِٟ َیزِٔز َطِيّئا  إِٔ٪  َٓ َِٟحزِٔح  ًَلَی زَٔیٔة ا زٔی٥ُ  َِ ِٟ ِسُر ٣َا َزاَز ا َٗ ی٩ُِ   ِيطٔ اٟسَّ

اہک امکل ےن دمرب بج یسک صخش وک زیمخ رکے اور ومٰیل اس وک رجموح ےک وحاےل رک دے رپ ومٰیل رقدضار وہ رک رم اجےئ اور وساےئ 

و اہ ہی ےہک ہک دمرب ارگ ھجم وک ےلم وت اس ےک ھچک امؽ ہن وھچڑ

 

خ

 

ض

ے رھپ وارث ہی ںیہک ہک مہ دمرب وک رجموح ےک وحاےل رکےت ںیہ اور رق

و اہ ےن دتی ےس 

 

خ

 

ض

و اہ ےک وحاےل ایک اجےئ اگ اور سج دقر رق

 

خ

 

ض

دتی ےس زایدہ ںیم تمیق داتی وہں اس وصرت ںیم وہ دمرب رق

و اہ اس دمرب وک ہن ےل ےکس اگ۔زایدہ دای ےہ اانت رقہض ومٰیل ےک ذےم ےس اسطق وہ

 

خ

 

ض

 اگ ارگ دتی ےس زایدہ ہن دے وت رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمرب یسک صخش وک زیمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1498    حسیث 

ا٢َ ٣َا َٗ ٤َُِٟس و  ٤َِِٟحزُوَح یَأُِخُذ ٣َا٢َ ا إٔ٪َّ ا َٓ َتٔسیَطُ  ِٔ ََِی َسيُِّسُظ أَِ٪ َي أ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ٔ إَٔذا َجَزَح َو ٤َُِٟسبَّز إِٔ٪ ََاَ٪ ٟٔک فٔی ا َٓ ٔ فٔی زٔیَةٔ ُجزِحٔطٔ  بَّز

ٔلَی َسئِّسظٔ  ٤َُِٟسبََّز إ ٤َِِٟحزُوُح زٔیََة ُجزِحٔطٔ َوَرزَّ ا اْئ اِسَتِوفَی ا َٓ ١َ٤َ ٓٔيطٔ َو ٌِ اُظ ٩ِ٣ٔ زٔیَٔة ُجزِحٔطٔ َواِسَت ـَ َت ِٗ َٓاْئ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٓٔيطٔ َو َوإِٔ٪ 

ُط ٩ِ٣ٔ زٔیَٔة ُجزِحٔطٔ  َٟ ٤َُِٟسبََّز ب٤َٔا بَقَٔی   ا

اہک امکل ےن ارگ دمرب امدلار وہ اور یسک صخش وک زیمخ رکے رھپ ومٰیل دتی دےنی ےس ااکنر رکے وت وج صخش زیمخ وہا ےہ وہ دمرب اک امؽ 

ینپ دتی ںیم ےل اگ ارگ اس یک دتی ایس امؽ ںیم وپری وہ آ ی وت دمرب اس ےک ومٰیل ےک وحاےل رکے اگ ورہن سج دقر دتی ابیق رہ ا



 

 

 آ ی ےہ ایس دقر دختم دمرب ےس ےل اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  زمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔اؾ ودل یسک صخش وک

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اؾ ودل یسک صخش وک زمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1499    حسیث 

ًَلَی َسئِّسَصا فٔی ٣َأٟطٔ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜ  َِٟحزِٔح َؿا٩ْ٣ٔ  ١َ َذَٟٔک ا ِ٘ ًَ َٟسٔ َتِحَزُح إٔ٪َّ  َو ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی أ٦ُِّ ا َٗ ِ٘ ًَ َََر ٩ِ٣ٔ وَ٪  ِٛ َِٟحزِٔح أَ ١ُ َذَٟٔک ا

ِبسٔ أَِو  ٌَ ِٟ َََر ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َتَٔضا َوَذَٟٔک أَ٪َّ َربَّ ا ِٛ َد أَ ًَلَی َسئِّسَصا أَِ٪ یُِْخٔ ٠َِيَص  َٓ َٟسٔ  َو ِٟ ٔ إٔذَا أَِس٥َ٠َ ََُُل٣َُط أَِو ٗٔي٤َٔة أ٦ُِّ ا َِٟؤٟيَسة ا

 َ٠ َٓ َٟسٔ أَِ٪ َؤٟيَسَتُط بُٔحزِٕح أََػابَطُ َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  َو ِٟ ٍِ َسيُِّس أ٦ُِّ ا ٥َِٟ َيِشَتٔل إَٔذا  َٓ  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ََُر ا َٛ ََرُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوإِٔ٪  ِٛ ٠ًََِيطٔ أَ ِيَص 

 َ٠ًَ ٠َِيَص  َٓ َُّط أَِس٤َ٠ََضا  َٜأ٧َ َٓ َد ٗٔي٤ََتَضا  َُّط إَٔذا أََِّخَ إ٧ٔ َٓ ٔة  َّ٨ َٔک ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ََرُ ٩ِ٣ٔ ُيَش٤َِّ٠َضا ٤َٟٔا ٣ََضي فٔی ذَٟ ِٛ َذَٟٔک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ِيطٔ أَ

َََر ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َتَٔضا ِٛ ٠َِيطٔ أَِ٪ َیِح١َٔ٤ ٩ِ٣ٔ ٔج٨َایَتَٔضا أَ ًَ َِٟيَص  ُت َو ٌِ  ٣َا َس٤ٔ

اہک امکل ےن ارگ اؾ ودل یسک صخش وک زیمخ رکے وت دتی اس ےک ومٰیل وک دانی وہیگ رگم سج وصرت ںیم دتی اؾ ودل یک تمیق ےس زایدہ 

ہک ہک اؾ ودل یک تمیق ےس زایدہ دے اس ےیل ہک ارگ وکیئ ولڈنی ای الغؾ انجتی رکے وت ومٰیل اس رپ اس ےس وہ وت ومٰیل رپ الزؾ ںیہن 

زایدہ الزؾ ںیہن ہک اس ولڈنی ای الغؾ وک اصبح انجتی ےک وحاےل رکے ارگہچ دتی ینتک یہ اس ولڈنی ای الغؾ یک تمیق ےس زایدہ وہ 

 اتک ہک اؾ ودل اصبح انجتی ےک وحاےل رکے اس ےیل ہک اؾ ودل یک عیب ای ہبہ اور یسک وطر اب اہیں رپ اؾ ودل اک ومٰیل ہی وت ںیہن رک 

ےس لقن کلم درتس ںیہن ہکلب الخػ ےہ تنس دقہمی ےک بج ااسی وہا وت تمیق اؾ ودل یک وخد اؾ ودل ےک اقمئ اقمؾ ےہ اس ےس زایدہ 

 یک تمیق ےس زایدہ انجتی ںیم دانی الزؾ ںیہن ۔ومٰیل رپ الزؾ ںیہن ہی ںیم ےن تہب ااھچ انس ومٰیل رپ اؾ ودل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دمرب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اؾ ودل یسک صخش وک زمخ رکے وت ایک رکان اچےئہ ۔

     1500    حسیث 

أب  َِٟدلَّ َتزَوَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ ْة  ََّضا َُحَّ ِت أ٧َ ٔشَضا َوَذََکَ ِٔ ِت َرُجَّل ب٨َٔ ٕ َُغَّ َضي أََحُسص٤َُا فٔی ا٣َِزأَة َٗ اَ٪  َّٔ ًَ َجَضا أَِو ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 



 

 

ََٟسُظ ب٤ِٔٔث٠ٔض٥ِٔ  ٔسَي َو ِٔ َضي أَِ٪ َي َ٘ َٓ ُط أَِوََلّزا  َٟ ََٟسِت  َو َٓ 

دوھاک دے رک یسک ےس ےہک ںیم آزاد وہں رھپ اکنح رکے اوالد دیپا وہ رضحت رمع نب اطخب ای امثعؿ نب نافؿ ےن مکح ایک وج وعرت 

 دعب اس ےک وہ یسک یک ولڈنی ےلک وت اینپ اوالد یک لثم الغؾ ولڈنی دے رک اینپ اوالد وک ڑھچا  اتک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم : ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1501    حسیث 

 ٍٔ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِيٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ زِبَا٪ٔ ٩ًَِ  ٌُ ِٟ   ا

 ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک رعابؿ یک عیب ےس ۔ رمعو نب بیعش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1502    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک َٓٔى  و٢ُ ٠َّٟٔ  َٗ ُ٘ ابََّة ث٥َُّ َي َِٟؤٟيَسَة أَِو یََتکَاَري اٟسَّ ِبَس أَِو ا ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ َيِظتَرَٔي اٟزَُّج١ُ ا ٔذي اِطتََري ٧َُزي َواهَّللُ أَ

 ٔ ِّی إ ًَلَی أَن  َّ١ َٗ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِو أَ ِٛ ًِٔليَک زٔی٨َاّرا أَِو زِٔرَص٤ّا أَِو أَ ُ َة أَِو َرِٛٔبُت ٣َا َتکَاَریُِت ٨ِ٣ُٔط أَِو َتکَاَري ٨ِ٣ُٔط أ ٌَ ٠ِ ِ٪ أََخِذُت اٟشِّ

 ٌَ ٠ِ ََ اٟشِّ ُت ابِتَٔيا ِٛ ابَّةٔ َوإِٔ٪ َتَز أئ اٟسَّ ٔة أَِو ٩ِ٣ٔ َٔکَ ٌَ ٠ِ ًَِلِيُتَک صَُو ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ َّٟٔذي أَ ا َٓ ٤َا  ةٔ ٨ِ٣َٔک  َٓ ابَّٔة  اَئ اٟسَّ أَِو َٔکَ

ٔ َطِيٕئ  يِر َِ ََٟک بَاك١ْٔ َٔ ًَِلِيُتَک   أَ

اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ےک ینعم ہی ںیہ ہک آدیم اکی الغؾ ای ولڈنی رخدیے ای اجونر وک رکاہی رپ ےل رھپ اب عئ ےس ای اجونر 

 واےل ےس ہہک دے ہک ںیم ےھجت اکی دانیر ای مک زایدہ داتی وہں اس رشط رپ ہک ارگ ںیم اس الغؾ ای ولڈنی وک رخدی ولں اگ وت وہ دانیر اس



 

 

ےس انھجمس ای اجونر رپ وساری رکوں اگ وت رکاہی ںیم ےس ایخؽ رکان ورہن ںیم ارگ الغؾ ای ولڈنی ےھجت ریھپ دوں ای اجونر رپ وسار  یک تمیق ںیم

 ہن وہں وت دانیر تفم ریتا امؽ وہ اجےئ اگ اس وک واسپ ہن ولں اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1503    حسیث 

 ِٟ ًِبُٔس ٩ِ٣ٔ ا َ ٔؼيَح بٔاِْل َٔ ِٟ أجَز ا ِبَس اٟتَّ ٌَ ِٟ ََ ا َُّط ََل بَأَِض بٔأَِ٪ یَبَِتا ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َحَبَظةٔ أَِو ٩ِ٣ٔ ٔج٨ِٕص ٩ِ٣ٔ َٗ

َِٟيُش  ِٟ اِْلَِج٨َأض  ٔة ََل بَأَِض بَٔضَذا أَِ٪ َتِظتَرَٔي ٨ِ٣ُٔط ا َٓ ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ٔ َوا اذ َٔ َحاَرةٔ َوا٨َّٟ َؼاَحٔة َوََل فٔی اٟتِّ َٔ ِٟ ِبَسی٩ِٔ أَِو وا ٣ِٔث٠َُط فٔی ا ٌَ ِٟ ِبَس بٔا ٌَ

ُف َذَٟٔک  ٌِ ََ َٓإِٔ٪ أَِطَبَط  ُُٓط  َباَ٪ اِختََٔل َٓ  َٕ ٕ إَٔذا اِخَت٠َ ٠ُو٦ ٌِ ٔلَی أََج١ٕ ٣َ ًِبُسٔ إ َ ََل َیأُِخِذ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِئِن  بٔاِْل َٓ اَرَب  َ٘ َّي یََت ا َحً ـّ ٌِ ََ

ِت أَِج٨َاُسُض٥ِ  َٔ ٔلَی أََج١ٕ َوإِٔ٪ اِخَت٠َ  بَٔواحٕٔس إ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ وج الغؾ اجترت اک نف وخب اجاتن وہ زابؿ ایھچ وباتل وہ اس اک دبب ا یشبح اجلہ الغؾ ےس درتس 

ب اک وج دورسے اابسب یک لثم ہن وہ ہکلب اس ےس زایدہ رھکا وہ اور اکی الغؾ اک دو الغومں ےک وعض ںیم ای یئک ےہ ایس رطح اور اابس

الغومں ےک دبےل ںیم درتس ےہ بج وہ دوونں زیچںی اکی دورسے ےس الھک الھک رفؼ ریتھک وہں اور وج اکی دورسے ےک اشمہب 

 ںیہن ۔وہں وت دو زیچوں اک اکی ےک دبےل ںیم انیل درتس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1504    حسیث 

ِب١َ أَِ٪ َتِشَتِوَٓٔيطُ  َٗ ٍَ ٣َا اِطتََریَِت ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض بٔأَِ٪ َتبٔي َّٟٔذي  َٗ ٔ َػاحٔبٔطٔ ا ِسَت ث٨َ٤ََُط ٩ِ٣ٔ َُيِر َ٘ إَٔذا ا٧َِت

 اِطتََریَِتطُ ٨ِ٣ٔطُ 

اہک امکل ےن وسا اھکےن یک زیچوں ےک اور اابسب اک انچیب ہضبق ےس ےلہپ درتس ےہ رگم اور یسک ےک اہھت ہن ایس اب عئ ےک اہھت رشبہکیط 

 تمیق دے اکچ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1505    حسیث 

ْر ََل یُِسَري أََذََکْ  ِت ْٔلَ٪َّ َذَٟٔک َُغَ ٌَ طٔ إَٔذا بٔي ا٢َ ٣َأٟک ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ يُِشَتِثىَي َج٨ٔيْن فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ َٗ ِ بٔيْح  صَُو أ٦َِ أ٧ُ َٗ ثَي أََحَش٩ْ أ٦َِ 

ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا ـَ  أَِو ٧َاْٗٔؽ أَِو َتا٦ٌّ أَِو وَیٌّ أَِو ٣َِيْت َوَذَٟٔک َي

اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش احہلم ولڈنی وک ےچیب رگم اس ےک ک ل وک ہن ےچیب وت درتس ںیہن سک واےطس ایک ولعمؾ ےہ ہک وہ ک ل رمد ےہ ای 

وپرا ےہ ای ڈنلور زدنہ ےہ ای رمدہ وت سک وطر ےس اس یک تمیق ولڈنی یک تمیق ںیم ےس وعض رکے  وعرت وخوصبرت ےہ ای دبوصرت

 اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     1506    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َٗ ِٛ َ ٔلَی أََج١ٕ ث٥َُّ َيِظتَرٔیَضا بٔأ َِٟحارَٔیَة ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َإر إ ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ ا ًََضا  ک فٔی اٟزَُّج١ٔ َیبٔي َّٟٔذي بَا ٩ٔ٤َ ا اٟثَّ

ٔشي ِٔ َٔک ََل َيِؼ٠ُُح َوَت َِٟيطٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٔ ًََضا إ َّٟٔذي بَا َٔک اِْلََج١ٔ ا َس ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ٔلَی أََِ ٔلَی بٔطٔ إ َِٟحارٔیََة إ ٍَ اٟزَُّج١ُ ا َظ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِ٪ َیبٔي رُ ٣َا ََکٔ

ٕ ث٥َُّ َیبَِتاًَُضا َٔٔش  ٔلَی َطِضز َضا بَٔثََلثٔيَن زٔی٨َاّرا إ ٌُ َس ٨ِ٣ُٔط َیبٔي ٌَ ٔلَی أََج١ٕ أََِ ٕٔ أََج١ٕ ث٥َُّ َیبَِتاًَُضا إ ٔلَی نِٔؼ ٔلَی َس٨َٕة أَِو إ يَن زٔی٨َاّرا إ تِّ

ََٓؼاَر  ٔ َس٨َٕة  يَن زٔی٨َاّرا إ ٕ َٔٔشتِّ ٔلَی َطِضز ًَِلاُظ َػاحٔبُطُ ثَََلثٔيَن زٔی٨َاّرا إ ِي٨َٔضا َوأَ ٌَ ُتطُ َٔ ٌَ َِٟيطٔ ٔس٠ِ ٔ ِت إ ٌَ ٕٔ إِٔ٪ َرَج ٔلَی نِٔؼ لَی َس٨َٕة أَِو إ

َضَذا ََل ی٨ََِبغٔی َٓ  َس٨َٕة 

رکےن یک اکی اعیمد رقمر رکے )الثم اکی ےنیہم ےک اہک امکل ےن ارگ اکی صخش اکی ولڈنی ای الغؾ وس دانیر وک رخدیے اور تمیق ادا 

ودعے رپ( رھپ اب عئ رشدنمہ وہ رک رخدیار ےس ےہک ہک اس عیب وک خسف رک ڈاؽ اور دس دانیر ھجم ےس دقن ای اس دقر اعیمد ںیم ےل ےل وت 

ح رک ڈاؽ اور دس دانیر ھجم ےس دقن

فش

ےل ےل ای اس اعیمد ےک دعب وج  درتس ےہ اور ارگ رتشمی رشدنمہ وہ رک اب عئ ےس ےہک ہک عیب 

ایک وت رہھٹی یھت وت درتس ںیہن ویکہکن ہی ااسی وہا وگای اب عئ ےن اےنپ اعیمد ےس وس دانیر وک اکی ولڈنی اور دس دانیر دقن ای اعیمدی رپ عیب 

 وسےن یک عیب وسےن ےس وہیئ اعیمد رپ اور ہی درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بج الغؾ ای ولڈنی ےکب وت اس اک امؽ سک وک ےلم ۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ ای ولڈنی ےکب وت اس اک امؽ سک وک ےلم ۔

     1507    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ َُ ٤ُِٟبَِتا ٍٔ إَٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرٔكَُط ا ٔ ٤َاُٟطُ ٠َِٟٔبائ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ًَِبّسا َو  ََ  ٩ِ بَا

علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ رضحت رمع ےن رفامای وج صخش الغؾ وک ےچیب اور اےکس اپس امؽ وہ وت وہ امؽ اب عئ وک ےلم اگ رگم بج رخدیار 

 رشط رک ےل ہک وہ امؽ ںیم ولں اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج الغؾ ای ولڈنی ےکب وت اس اک امؽ سک وک ےلم ۔

     1508    حسیث 

ََ إِٔ٪ اِط  ٤ُِٟبَِتا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٥ُ٠َ أَِو ََل َٗ ٌِ ّؿا ُي ّسا ََاَ٪ أَِو َزی٨ِّا أَِو َُعِ ِ٘ َُٟط َن ُضَو  َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ تََرَن ٣َا٢َ ا

ّؿا ّسا أَِو َزی٨ِّا أَِو َُعِ ِ٘ ا اِطتََري بٔطٔ ََاَ٪ ث٨٤ََُُط َن ََرُ ٤٣َّٔ ِٛ ٤َِٟا٢ٔ أَ ِبٔس ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥ُ٠َ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٠ِٟٔ ٌِ َِٟيَص  ُي ِبٔس  ٌَ ِٟ ًَلَی  َوَذَٟٔک أَ٪َّ ٣َا٢َ ا

ِبُس  ٌَ ِٟ َٙ ا َت ًَ ٜٔطٔ إٔیَّاَصا َوإِٔ٪  َجَضا ب٠ِٔ٤ٔ ِبٔس َجارٔیَْة اِسَتَح١َّ ََفِ ٌَ ٠ََِٓص  َسئِّسظٔ ٓٔيطٔ َزََاْة َوإِٔ٪ ََا٧َِت ٠ِٟٔ ُط ٣َاُُٟط َوإِٔ٪ أَ ٌَ ٔ أَِو ََاَتَب َتب

ٍِ َسيُِّسُظ ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ َزی٨ِٔطٔ  ََّب ٥َِٟ یُت َُٟط َو َز٣َاُئ ٣َا ُِ ِٟ  أََخَذ ا

اہک امکل ےن امہرے زندکی اس رپ اامجع ےہ ہک رخدیار ارگ رشط رک ےل اگ اس امؽ ےک ےنیل یک وت وہ امؽ ایس وک ےلم اگ دقن وہ ای یسک رپ 

رقض وہ ای اابسب وہ ولعمؾ وہ ای ہن ولعمؾ وہ ارگہچ وہ امؽ اس زر نمث ےس زایدہ وہ۔ سج ےک وعض ںیم وہ الغؾ اکب ےہ ویکہکن الغؾ ےک 

 ومٰیل رپ زوکة ںیہن ےہ وہ الغؾ یہ اک اھجمس اجےئ اگ اور اس الغؾ یک ارگ وکیئ ولڈنی وہیگ وت ومٰیل وک اس ےس ویط رکان درتس وہ امؽ ںیم

ےس اجےئ اگ اور ارگ ہی الغؾ آزاد وہ اجات ای اکمبت وت اس اک امؽ ایس وک اتلم ارگ سلفم وہ اجات وت رقض وخاوہں وک لم اجات اس ےک ومٰیل 

 ہن وہات۔ ؤماہذہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1509    حسیث 

ٕ أَ٪َّ أَبَاَ٪ ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ َوصَٔظا٦َ ب٩َِ إِٔس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ أ٪ فٔی ٩ًَِ  ٌٔي١َ ََا٧َا یَِذَُکَ ٤َ

بِ  ٌَ ِٟ ََلثَٔة ٩ِ٣ٔ حٔئن يُِظتََري ا ٙٔ فٔی اِْلَیَّا٦ٔ اٟثَّ ٨َةٔ ُخِلبَتٔض٤َٔا ًُِضَسَة اٟزَّٗٔي َِٟؤٟيَسةُ َوًُِضَسَة اٟشَّ  ُس أَِو ا

علااہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اابؿ نب امثعؿ اور اشہؾ نب اامسلیع دوونں ےن ےبطخ ںیم ایبؿ ایک ہک الغؾ اور ولڈنی ےک بیع یک 

 وجاب دیہ اب عئ رپ نیت روز کت ےہ رخدیےن ےک وتق ےس اور اکی وجاب دیہ اسؽ رھب کت ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔ اٟ َِٟؤٟيَسةُ فٔی اِْلَیَّا٦ ِبُس أَِو ا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ٣َا أََػاَب ا ُضَو ٩ِ٣ٔ َٗ َٓ ََلثَُة  ٔضَي اِْلَیَّا٦ُ اٟثَّ َ٘ َّي َت٨ِ ََلثَٔة ٩ِ٣ٔ حٔئن يُِظتََرَیأ٪ َحً ثَّ

 ٔ َِٟبائ ِس بَزَٔئ ا َ٘ َٓ ٨َُة  ِت اٟشَّ ـَ إٔذَا ٣َ َٓ ِٟبََرٔؾ  ٔ َوا ِٟحَُذا٦ ِٟح٨ُُؤ٪ َوا ٨َةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ َوإٔ٪َّ ًُِضَسَة اٟشَّ ٔ َِٟبائ ا٢َ ا َٗ ٔ ٠ََُِّضا  ِضَسة ٌُ ِٟ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ًَِيٕب ٣َاٟ ِس بَزَٔئ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  َ٘ َٓ ِٟبََرائَٔة  ٤ِٟٔيَرأث أَِو َُيِرٔص٥ِٔ بٔا ًَِبّسا أَِو َؤٟيَسّة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا  ََ ٠َِيطٔ إَٔلَّ أَِ٪ َیُٜوَ٪ ک َو٩ِ٣َ بَا ًَ َوََل ًُِضَسَة 

 َ ِٟب طُ ا ٌِ َٔ ٥ِ َت٨ِ َٟ ََٜت٤َطُ  َٓ ِيّبا  ًَ  ٥َٔ٠ًَ إِٔ٪ ََاَ٪  َٓ ََٜت٤َطُ  َٓ ِيّبا  ًَ  ٥َٔ٠ًَ ٔٙ ٍُ ٣َزِزُوّزا َوََل ًُِضَسَة ٨ًَِٔس٧َا إَٔلَّ فٔی اٟزَّٗٔي ِٟبَِي  َرائَُة َوََاَ٪ َذَٟٔک ا

اہک امکل ےن الغؾ اور ولڈنی وک وج اعرہض القح وہ نیت دؿ ےک ادنر وہ اب عئ یک رطػ ےس اھجمس اجےئ اگ اور رتشمی وک اس ےک ریھپ 

ےلک وت اکی ربس ےک ادنر ریھپ دےنی اک اایتخر وہاگ دعب اکی اسؽ ےک رھپ اب عئ بس  دےنی اک اایتخر وہاگ اور ارگ  ںوؿ ای ذجاؾ ای ربص

ابوتں ےس ربی وہ اجےئ اس وک یسک بیع یک وجاب دیہ الزؾ ہن وہیگ ارگ یسک ےن واروثں ںیم ےس ای اور ولوگں ںیم ےس اکی الغؾ ای 

 اب عئ رپ وجاب دیہ الزؾ ہن وہیگ اہتبل ارگ اجؿ وبھج رک اس ولڈنی وک اچیپ اس رشط ےس ہک اب عئ بیع یک وجاب دیہ ےس ربی ےہ وت رھپ

 ےن وکیئ بیع اپھچای وہاگ وت وجاب دیہ اس رپ الزؾ وہیگ اور رتشمی وک ریھپ دےنی اک اایتخر وہاگ ۔ ہی وجاب دیہ اخص الغؾ ای ولڈنی ںیم

 ےہ اور زیچوں ںیم ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ َُٟط بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائ ََ ََُُل٣ّا  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز بَا ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  ًَ ِبٔس ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ُط ٟ ًَ َّٟٔذي ابَِتا ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبََرائَٔة  ًَُط بٔا ٔة زِٔرَص٥ٕ َوبَا

ىٔ  ًَ ا٢َ اٟزَُّج١ُ بَا َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٔلَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  اِخَتَؼ٤َا إ َٓ طٔ لٔی  ٥َِٟ ُتَش٤ِّ ََل٦ٔ َزاْئ  ُِ ِٟ ا٢َ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بٔا َٗ طٔ َو ٥َِٟ يَُش٤ِّ ِبّسا َوبٔطٔ َزاْئ  ًَ ي 

ِبُس اهَّللٔ  ًَطُ ًَ ِس بَا َ٘ َٟ َٟطُ   َٕ ٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَِ٪ َیِح٠ ًَلَی  اَ٪  َّٔ ًَ َضي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟبََرائَٔة  ُتطُ بٔا ٌِ ِبَس َو٣َا بٔطٔ َزاْئ   َٔ ٌَ ِٟ ا

ًَبِ  ُط  ًَ َبا َٓ ََٓؼحَّ ٨ًَِٔسُظ  ِبَس  ٌَ ِٟ ٍَ ا َٕ َواِرَتَح ٔ ًَِبُس اهَّللٔ أَِ٪ َیِح٠ ََِی  أ َٓ ٤ُ٠َُط  ٌِ ٕٕ َوَخ٤ِٔص ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ َي ِٟ َ َٔک بٔأ َس ذَٟ ٌِ ََ  ُس اهَّللٔ 

اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اکی الغؾ اچیب آھٹ وس درمہ وک اور رتشمی ےس رشط رکیل ہک بیع یک وجاب دیہ 

 ایبؿ ںیہن ایک  اھ رھپ دوونں ںیم اڑگھا وہا اور ےس ںیم ربی وہا دعب اس ےک رتشمی ےن اہک الغؾ وک اکی امیبری ےہ مت ےن ھجم ےس اس اک

 ےئ امثعؿ نب نافؿ ےک اپس رتشمی وبال ہک اوہنں ےن اکی الغؾ ریمے اہھت اچیب اور اس وک اکی امیبری یھت اوہنں ےن ایبؿ ںیہن ایک 

 مکح ایک ہک علااہلل نب رمع فلح علااہلل نب رمع ےن اہک ہک ںیم ےن رشط رکیل یھت بیع یک وجاب دیہ ںیم ہن رکوں اگ رضحت امثعؿ ےن

 اپس رکںی ںیم ےن ہی الغؾ اچیب اور ریمے ملع ںیم اس وک وکیئ امیبری ہن یھت علااہلل ےن مسق اھکےل ےس ااکنر ایک وت وہ الغؾ رھپ آای علااہلل

 اور اس امیبری ےس ااھچ وہ ایگ رھپ علااہلل ےن اس وک اکی زہار اپچن وس درمہ اک اچیب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 الغؾ ولڈنی ںیم بیع اکنےنل اک ایبؿ

     1512    حسیث 

َٓحَ  ََ َؤٟيَسّة  ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ ابَِتا  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّي ََل َٗ ِوُت َحً َٔ ِٟ ٕ َزَخ٠َطُ ا طُ َو١ََُّ أ٣َِز َ٘ َت ًِ َ أ َٓ ِبّسا  ًَ ٠َ٤َِت أَِو 

رَ 
ٔ

ًِت َٔک بٔا ُط أَِو ٥َٔ٠ًُ ذَٟ ًَ َّٟٔذي بَا ًَِيْب ٨ًَِٔس ا ِس ََاَ٪ بٔطٔ  َٗ َّطُ  ٨َُة إ٧ٔ ِٟبَيِّ ا٣َِت ا َ٘ َٓ ُظ  ََ َرزُّ إٔ٪َّ ُيِشَتَلا َٓ  ٔ َُيِرٔظ ٍٔ أَِو  ٔ َِٟبائ ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا ا

ِبَس أَ  ٌَ ِٟ ٔ ا ِسُر ٣َا بَيَِن ٗ َٗ  ٩ٔ٤َ يُرَزُّ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٓ َّٟٔذي ََاَ٪ بٔطٔ یَِو٦َ اِطتََراُظ  ِيُب ا ٌَ ِٟ ٦ُ َوبٔطٔ ا وَّ َ٘ َِٟؤٟيَسَة يُ ي٤َتٔطٔ َػٔحيّحا َوٗٔي٤َتٔطٔ َوبٔطٔ ِو ا



 

 

ِيُب  ٌَ ِٟ  َذَٟٔک ا

ہ احہلم وہ اجےئ رخدیار ےس ای الغؾ رخدی ےل اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی ہلئسم اافتیق ےہ ہک وج صخش رخدیے اکی ولڈنی وک رھپ و

رھپ اس وک آزاد رک دے ای وکیئ اور ارم ااسی رکے سج ےک ببس ےس اس الغؾ ای ولڈنی اک ریھپان ہن وہ ےکس دعب اس ےک وگاہ وگایہ دںی 

  اھ ای اور یسک وصرت ےس ہک اس الغؾ ای ولڈنی ںیم اب عئ ےک اپس ےس وکیئ بیع  اھ ای اب عئ وخد ارقار رک ےل ہک ریمے اپس ہی بیع

ولعمؾ وہ اجےئ ہک بیع اب عئ ےک اپس یہ  اھ وت اس الغؾ اور ولڈنی یک رخدی ےک روز ےک بیع تیمس تمیق اگل رک ےب بیع یک یھب تمیق 

 اگل دںی دوونں وتمیقں ںیم سج دقر رفؼ وہ اس دقرت رتشمی اب عئ ےس ریھپ ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب
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ًَِيٕب  ًَلَی  ِبَس ث٥َُّ یَِوَضزُ ٨ِ٣ُٔط  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ِس َحَسَث بٔطٔ ٨ًَِٔس َیزُ َٗ َٗ ُظ ٨ِ٣ٔطُ َو زُّ

َورٔ أَِو ٣َ  ٌَ ِٟ ٍٔ أَِو ا ِل َ٘ ِٟ ٔشّسا ٣ِٔث١ُ ا ِٔ َّٟٔذي َحَسَث بٔطٔ ٣ُ ِيُب ا ٌَ ِٟ َّطُ إٔذَا ََاَ٪ ا ًَِيْب آََّخُ إ٧ٔ ٤ُِِٟظتَرٔي  يُؤب ا ٌُ ِٟ ا أَِطَبَط َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ِبَس بَٔديِر ٌَ ِٟ َّٟٔذي اِطتََري ا إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ٔشَسة ِٔ ٤ُ ِٟ َّٟٔذي ََاَ٪  ا ِئب ا ٌَ ِٟ ِسرٔ ا َ٘ ِبسٔ َٔ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا  ٍَ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ إِٔ٪ أََحبَّ أَِ٪ یُوَؿ

ِئب ٨ًَِٔسظُ  ٌَ ِٟ ِبَس ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ِسَر ٣َا أََػاَب ا َٗ َز٦َ  ِِ ٨ُِط َوإِٔ٪ أََحبَّ أَِ٪ َي ًَ  ٍَ ِبسٔ یَِو٦َ اِطتََراُظ ُؤؿ ٌَ ِٟ َذ  بٔا َٓ ِبَس  ٌَ ِٟ َٟطُ َوإِٔ٪ ث٥َُّ یَزُزُّ ا َٟٔک 

َٓي٨َُِوزُ  َّٟٔذي ََاَ٪ بٔطٔ یَِو٦َ اِطتََراُظ  ِيُب ا ٌَ ِٟ ِبُس َوبٔطٔ ا ٌَ ِٟ َّٟٔذي اِطتََراُظ أُٗٔي٥َ ا ِبُس ٨ًَِٔس ا ٌَ ِٟ ِبسٔ ٣َاَت ا ٌَ ِٟ إِٔ٪ ََا٧َِت ٗٔي٤َُة ا َٓ ٥ِ ث٨٤ََُطُ  َٛ

ًَِيٕب ٣ٔائََة زٔی٨َإر َوٗٔي٤َُتُط یَوِ   ٔ يِر َِ ٤ُِِٟظتَرٔي ٣َا بَيَِن َیِو٦َ اِطتََراُظ َٔ ٩ًَِ ا  ٍَ ِيُب ث٤ََا٧ُوَ٪ زٔی٨َاّرا ُؤؿ ٌَ ِٟ ٦َ اِطتََراُظ َوبٔطٔ ا

ِبُس  ٌَ ِٟ ِٟ٘ٔي٤َُة یَِو٦َ اِطتُرَٔي ا ٤ََّا َتُٜوُ٪ ا ِٟ٘ٔي٤ََتئِن َوإ٧ٔ  ا

ریھب  اتک ےہ رگم رتشمی ےک  اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اکی الغؾ رخدیا رھپ اس ںیم ااسی بیع اپای سج یک وہج ےس وہ الغؾ اب عئ وک

 اپس بج وہ الغؾ آای اس ںیم دورسا بیع وہ ایگ الثم اس اک وکیئ وضع ٹک ایگ ای اکان وہ ایگ وت رتشمی وک اایتخر ےہ اچےہ اس الغؾ وک رھک

رم ایگ وت  ےل اور اب عئ ےس بیع اک اصقنؿ ےل ےل اچےہ الغؾ وک واسپ رک دے اور بیع اک اتواؿ دے ارگ وہ الغؾ رتشمی ےک اپس

بیع تیمس تمیق اگل دںی ےگ رخدی ےک روز یک الثم سج دؿ رخدیا  اھ اس روز بیع تیمس اس الغؾ یک تمیق ایس دانیر یھت اور ےب 

 بیع وس دانیر وت رتشمی سیب دانیر اب عئ ےس رجما ےل اگ رگم تمیق اس یک افلیئ اجےئ یگ سج دؿ رخدیا  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٗ ًَِيٕب َوَجَسُظ بَٔضا َوََاَ٪  ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ َرزَّ َؤٟيَسّة ٩ِ٣ٔ  ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ا َٗ ََّضا إِٔ٪ ََا٧َِت بِْٔکّ ِس أََػابََضا أ٧َ

َّطُ ََا ٠َِيطٔ فٔی إَٔػابَتٔطٔ إٔیَّاَصا َطِيْئ ْٔل٧َ ًَ ٠َِيَص  َٓ ّبا  َؽ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َوإِٔ٪ ََا٧َِت ثَيِّ َ٘ ٠َِيطٔ ٣َا َن ٌَ ََٟضآَ  َ٪ َؿا٨ّ٣ٔا 

ی رھپ بیع یک وہج ےس اےس واسپ رک دای رگم اس ےس اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک ارگ اکی صخش ےن ولڈنی رخدی

 ی ہ یھت وت رتشمی
ب ی 

 

ت
وک ھچک  امجع رک اکچ  اھ وت ارگ وہ ولڈنی ابرکہ یھت وت سج دقر اس یک تمیق ںیم اصقنؿ وہ ایگ رتشمی وک دانی وہاگ اور ارگ 

 دانی ہن وہ اگ۔
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ِٟبََرائَٔة ٣ٔ  ًَِبّسا أَِو َؤٟيَسّة أَِو َحَيَوا٧ّا بٔا  ََ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ بَا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٤ِٟٔيَرأث َٗ ِس ٩ِ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ أَِو َُيِرٔص٥ِٔ 

 َٓ ًَِيّبا   ٥َٔ٠ًَ إِٔ٪ ََاَ٪  َٓ ََٜت٤َُط  َٓ ِيّبا  ًَ ٥َٔ٠ًَ فٔی َذَٟٔک  ََ إَٔلَّ أَِ٪ َیُٜوَ٪  ًَِيٕب َٓٔى بَا ََ بَزَٔئ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  ُط َتبِرٔئَُتُط َوََاَ٪ ٣َا بَا ٌِ َٔ ٥ِ َت٨ِ َٟ ََٜت٤َُط 

٠َِيطٔ  ًَ  ٣َزِزُوّزا 

ہک ارگ وکیئ بیع ےلک  ع ےہ ہک ارگ وکیئ صخش الغؾ ای ولڈنی ای اور وکیئ اجونر ےچیب ہی رشط اگل رکاہک امکل ےن امہرے زندکی اس رپ اامج

اگ وت ںیم ربی وہں ای اب عئ بیع یک وجاب دیہ ےس ربی وہ اجےئ اگ رگم بج اجؿ وبھج رک وکیئ بیع اس ںیم وہ اور وہ اس وک اپھچےئ ارگ 

 وہ زیچ اب عئ وک واسپ یک اجےئ یگ۔ااسی رکے اگ وت ہی رشط دیفم ہن وہیگ اور 
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َِٟحارٔیَتئِن  َُ بٔا َِٟحارٔیَٔة تَُبا ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ًَّٟٔي ََا٧َِت  َٗ َِٟحارَٔیُة ا ا٦ُ ا َ٘ ا٢َ ُت َٗ ًَِيْب تَُززُّ ٨ِ٣ُٔط  َِٟحارٔیََتئِن  ث٥َُّ یُوَجُس بٔإِٔحَسي ا



 

 

َّٟٔذي ُؤجَس بٔإِٔحَساصُ  ِئب ا ٌَ ِٟ ٔ ا يِر َِ َِٟحارٔیَتأ٪ َٔ ا٦ُ ا َ٘ ٥ِ ث٨٤َََُضا ث٥َُّ ُت َٛ َٓي٨َُِوزُ  َِٟحارٔیََتئِن  ا٣َأ٪ َػٔحيَحتَ ٗٔي٤ََة ا َ٘ ئِن ٤َا ُت

َّي يَ  ِسرٔ ث٨٤ََٔض٤َٔا َحً َ٘ ٠َِيض٤َٔا َٔ ًَ َِٟحارٔیَتئِن  ِت بٔا ٌَ ًَّٟٔي بٔي َِٟحارٔیَةٔ ا َش٥ُ ث٩ُ٤ََ ا ِ٘ ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا َسا٤ََٟٔتئِن ث٥َُّ يُ ًَلَی ١َُِّ َواحَٔسة  ٍَ َ٘

 ٔ يَ  ًَلَی اِْلَُِّخَ أًَضا َو َٔ ِسرٔ اِرتٔ َ٘ ٔة َٔ ٌَ ٔٔ ٤ُِٟزَِت ًَلَی ا ُتَضا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َّٟٔذي حٔؼَّ ِسرٔ ا َ٘ ٔ  َ يَُرزُّ َٓ ِيُب  ٌَ ِٟ ًَّٟٔي بَٔضا ا ٔلَی ا ِسرَٔصا ث٥َُّ ی٨َُِوزُ إ َ٘

 َ٠ًَ َِٟحارٔیََتئِن  ٤ََّا َتُٜوُ٪ ٗٔي٤َُة ا ٠ٔي٠َّة َوإ٧ٔ َٗ ثٔيَرّة أَِو  َٛ ٔة إِٔ٪ ََا٧َِت  ِٟحٔؼَّ ٠َِيَضا ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک ا ًَ  ٍَ َٗ ض٤َٔاَو ـٔ ِب َٗ  ِيطٔ یَِو٦َ 

ی وک دو ولڈنویں ےک دبےل ںیم اچیب رھپ اؿ دو ولڈنویں ںیم ےس اکی ولڈنی ںیم ھچک بیع لکن سج یک وہج اہک امکل ےن ارگ اکی ولڈن

ےس وہ رھپ  یتک ےہ وت ےلہپ اس ولڈنی یک تمیق اگلیئ اجےئ یگ سج ےک دبےل ںیم ہی دوونں ولڈنایں آیئ ںیہ رھپ اؿ دوونں ولڈنویں یک 

ڈنی ےک زر نمث وک اؿ دوونں ولڈنویں یک تمیق رپ ےک می رکںی ےگ رہ اکی اک ہصح دجا ےب بیع ھجمس رک تمیق اگل دںی ےگ رھپ اس ول

وہاگ ےب بیع ولڈنی اک اس ےک وماقف اور بیع دار اک اس ےک وماقف رھپ بیع دار ولڈنی اس ہصح نمث ےک دبےل ںیم واسپ یک 

  سج دؿ وہ ولڈنایں رتشمی ےک ےضبق ںیم آیئ ںیہ ۔اجےئ یگ لیلق وہ ای ریثک رگم تمیق دو ولڈنویں یک ایس روز یک اگنیئ اجےئ یگ
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 ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي ا َّطُ َٗ ًَِيّبا یَُززُّ ٨ِ٣ُٔط إ٧ٔ ٠ٔي٠َٔة ث٥َُّ َیحُٔس بٔطٔ  َ٘ ِٟ ٔة ا َّ٠ َِ ِٟ ٔوي٤َٔة أَِو ا ٌَ ِٟ ٔ ا ُيَؤأجزُُظ بٔاِْلَٔجاَرة َٓ ِبَس  ُظ ٌَ  یَزُزُّ

ًَُة بٔبَ  َِٟح٤َا ٠ًََِيطٔ ا َّٟٔذي ََا٧َِت  ُط إَٔجاَرتُُط َو٠ََُُّتُط َوصََذا اِْل٣َِزُ ا َٟ ِئب َوَتُٜوُ٪  ٌَ ِٟ ِبّسا بَٔذَٟٔک ا ًَ  ََ ِو أَ٪َّ َرُجَّل ابَِتا َٟ َٔک  ٠َٔس٧َا َوذَٟ

ُظ َوََل یُحِ  ًَِيّبا یُزَزُّ ٨ِ٣ٔطُ َرزَّ ا ث٥َُّ َوَجَس بٔطٔ  ّٓ ا ٌَ ِبسٔ أَِؿ ٌَ ِٟ َٟطُ َزاّرا ٗٔي٤َُة ب٨َٔائَٔضا ث٩ُ٤ََ ا َبىَي  َٟطُ َٓ  ١َٔ٤ًَ ٠َِيطٔ إَٔجاَرْة َٓٔى  ًَ ِبسٔ  ٌَ َشُب ٠ِٟٔ

َٟطُ  ََٜذَٟٔک َتُٜوُ٪  ُط َوَصَذا اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٓ َٟ َُّط َؿا٩ْ٣ٔ  ٔ ْٔل٧َ  إَٔجاَرتُُط إَٔذا آَجَزُظ ٩ِ٣ٔ َُيِرٔظ

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن اکی الغؾ رخدیا اور اس ےس زمدوری رکایئ اور زمدوری ےک داؾ احلص ن ے لیلق وہں ای ریثک دعب 

  اتک ےہ وت وہ اس الغؾ وک ریھپ دے اور زمدوری ےک  ےسی رھک ےل اس اک اس ےک اس الغؾ ںیم بیع الکن سج یک وہج ےس وہ الغؾ ریھپ

واسپ رکان رضوری ںیہن امہرے زندکی امجتع املعء اک یہی ذمبہ ےہ اس یک ریظن ہی ےہ ہک ارگ اکی صخش ےن اکی الغؾ رخدیا اور 

بیع یک وہج ےس اےس واسپ رک دای وت الغؾ واسپ  اس ےک اہھت ےس اکی  رھ ونباای سج یک ونبایئ اس یک تمیق ےس دودنچ ہس دنچ ےہ رھپ

 وہ اجےئ اگ اور اب عئ وک ہی اایتخر ہن وہاگ ہک رتشمی ےس  رھ ونباےن یک زمدوری ےل ایس رطح ےس الغؾ یک امکیئ یھب رتشمی یک رےہ یگ۔
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ِبّسا ٣َِْسُ  ًَ  ٔٙ َوَجَس فٔی َذَٟٔک اٟزَّٗٔي َٓ ٕة َواحَٔسةٕ  َ٘ ِٔ ا فٔی َػ ّ٘ ََ َرٗٔي ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ ابَِتا ِبٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َٗ ٌَ ا أَِو َوَجَس َٔ ّٗ و

 َّ َََرُظ ث٤ََ ًَِيّبا إ٧ٔ ِٛ ٙٔ أَِو أَ إِٔ٪ ََاَ٪ صَُو َوِجَط َذَٟٔک اٟزَّٗٔي َٓ ًَِيّبا  ا أَِو َوَجَس بٔطٔ  ّٗ و ٨ّا أَِو ٩ِ٣ٔ أَِج٠ٔطٔ اِطتََري َوصَُو ُط ی٨َُِوزُ َٓٔى ُؤجَس ٣َِْسُ

 ٔ ٍُ ٣َزِزُوّزا ٠َُُّطُ َوإ ِٟبَِي َٔک ا ١ُ َٓٔى یََزي ا٨َّٟاُض ََاَ٪ ذَٟ ـِ َٔ ِٟ َّٟٔذي ٓٔيطٔ ا ِيُب ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا أَِو ُؤجَس بٔطٔ ا ّٗ و َّٟٔذي ُؤجَس ٣َِْسُ ِ٪ ََاَ٪ ا

 ٔ ٙٔ َوََل ٩ِ٣ٔ أَِج٠ٔطٔ اِطتُرَٔي َوََل ٓ َٔک اٟزَّٗٔي َِٟيَص صَُو َوِجَط ذَٟ ٔ ٨ِ٣ُٔط  َِٟئشير ِئئ ا ٙٔ فٔی اٟظَّ ١ُ َٓٔى یََزي ا٨َّٟاُض َذَٟٔک اٟزَّٗٔي ـِ َٔ ِٟ يطٔ ا

َّٟٔذي ُؤجَس  َٙ ُرزَّ َذَٟٔک ا ٔي َٟئَٔک اٟزَّٗ َّٟٔذي اِطتََري بٔطٔ أُو ٩ٔ٤َ ا ِسرٔ ٗٔي٤َتٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َ٘ ِي٨ٔطٔ َٔ ٌَ ٔ اَ  ّٗ و ِيُب أَِو ُؤجَس ٣َِْسُ ٌَ ِٟ  بٔطٔ ا

اہک کلم ےن ارگ اکی صخش ےن یئک الغؾ اکی یہ دہعف )ینعی اکی یہ دقع ںیم( رخدیے اب اؿ ںیم ےس اکی الغؾ وچری اک الکن ای اس 

 وت ارگ ویہ الغؾ بس الغومں ںیم دمعہ اور  زاتز وہاگ اور ایس یک وہج ےس ابیق الغؾ رخدیے  ےئ وہں وت اسری عیب خسف ںیم ھچک بیع الکن

 اجںیئ ےگ ۔ ارگ ااسی ہن وہ وت فرػ اس الغؾ وک ریھپ دے اگ اور زر نمث ںیم ےس دقبر اس یک 

ن

وہ اجےئ یگ اور بس الغؾ رھپ واسپ دی 

 ےس واسپ ےل اگ۔تمیق ےک ہصح اگل رک اب عئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولڈنی وک رشط اگل رک ےنچیب اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی وک رشط اگل رک ےنچیب اک ایبؿ

     1519    حسیث 

ًَِبٔس اهَّللٔ ََ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ َزی٨ََِب ٩ًَِ ًُبَِيَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٕ ابَِتا وز ٌَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  وز ٌُ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

ِبُس ا ًَ َشأ٢ََ  َٓ َضا بٔطٔ  ٌُ َّٟٔذي َتبٔي ٩ٔ٤َ ا َٓنَٔی لٔی بٔاٟثَّ َتَضا  ٌِ ََّک إِٔ٪ َٔ ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ ٔة َواِطتََركَِت  ٔٔيَّ َ٘ َٔک ٤ًََُز ب٩َِ  هَّللٔاٟثَّ ٩ًَِ ذَٟ وزٕ  ٌُ ب٩ُِ ٣َِش

ْن ْٔلََحسٕ  بَِضا َوٓٔيَضا ََشِ أب ََل َتِقَ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ  ا

ی ہ ےس اؿ یک یب یب ےن اس رشط ےس یچیب ہک بج مت اس ولڈنی وک انچیب 
قف

 

ن
علا اہلل نب وعسمد ےن اکی ولڈنی رخدیی اینپ یب یب زبنی 

 وعسمد اس ارم وک رضحت رمع ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک وت اس ولڈنی ےس تبحص تم رک سج ںیم یسک یک رشط یگل وہ ۔علااہلل نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنی وک رشط اگل رک ےنچیب اک ایبؿ

     1520    حسیث 

 ٔ ًََضا َوإ ُ اٟزَُّج١ُ َؤٟيَسّة إَٔلَّ َؤٟيَسّة إِٔ٪ َطاَئ بَا و٢ُ ََل َیَلأ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ََٜضا ٩ًَِ  ِ٪ َطاَئ َوَصَبَضا َوإِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش

ٍَ بَٔضا ٣َا َطاَئ   َوإِٔ٪ َطاَئ َػ٨َ

ےتہک ےھت آدیم وک اس ولڈنی ےس ویط رکان درتس ےہ سج رپ بس رطح اک اایتخر وہ ارگ اچےہ علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک وہ 

 اس وک چیب ڈاےل اچےہ ہبہ رک دے اچےہ رھک وھچڑے وج اچےہ وس رک ےکس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب عیب ےک ایب :   ابب

 ولڈنی وک رشط اگل رک ےنچیب اک ایبؿ

     1521    حسیث 

 ُ َضا َوََل یََضَبَضا أَِو ٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اْٟشُّ ٌَ ٔن أَِ٪ ََل یَبٔي ًَلَی ََشِ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ اِطتََري َجارَٔیّة  َُّط ََل َی٨َِبغٔی َٗ إ٧ٔ َٓ ؤن 

 َّ ٥ِ٠َ ی٠٤ََِِٜٔضا ٠ِ٣ٔکّا ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي أَِ٪ یََلأََصا َوَذَٟٔک أ٧َ َٓ إِٔ٪ ََاَ٪ ََل ی٠٤َُِٔک َذَٟٔک ٨ِ٣َٔضا  َٓ َضا َوََل أَِ٪ یََضَبَضا  ٌَ ُط أَِ٪ َیبٔي َٟ َتا٣ًا ُط ََل َیُحوُز 

٥َِٟ َيِؼ٠ُِح َوََا ُن  ِ
إَٔذا َزَخ١َ َصَذا اْٟشَّ َٓ  ٔ َُيِرٔظ َُٜط بَٔئس  ٠ًََِيطٔ ٓٔيَضا ٣َا ٠َ٣َ ِس اِسُتِثىَٔي  َٗ َّطُ  ا ٣َِْکُوّصأْل٧َ ٌّ  َ٪ بَِي

اہک امکل ےن وج صخش یسک ولڈنی وک اس رشط رپ رخدیے ہک اس وک وچیبں اگ ںیہن ای ہبہ ہن رکوں اگ ای اس یک لثم اور وکیئ رشط اگل دی وت 

ری ںیہن اس ولڈنی ےس ویط رکان درتس ںیہن ویکہکن بج اس وک اس ولڈنی ےک ےنچیب ای ہبہ رکےن اک اایتخر ںیہن ےہ وت اس یک کلم وپ

 وہیئ اور وج ولازؾ ےھت اس یک کلم ےک وہ ریغ ےک اایتخر ںیم رےہ اور اس رطح یک عیب رکموہ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخودن وایل ولڈنی ےس ویط رکان عنم ےہ ۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دن وایل ولڈنی ےس ویط رکان عنم ےہ ۔اخو

     1522    حسیث 



 

 

 ٔ ًََضا ب ََٟضا َزِوْد ابَِتا اَ٪ َجارٔیَّة َو َّٔ ًَ ِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ٕ أَصَِسي ٟ ًَا٣ٔز ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ََل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  َ٘ َٓ  ٔ ة َِٟبِْصَ ا

 َٓ َضا َزِوُجَضا  َٗ ارٔ َٔ َّي ُي بَُضا َحً َضاأَِْقَ َٗ اَر َٔ َٓ ٕ َزِوَجَضا  ًَا٣ٔز  أَِرَضي اب٩ُِ 

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن امثعؿ نب نافؿ وک اکی ولڈنی دہہی دی رگم اس اک اکی اخودن  اھ اور علااہلل ےن اس 

 اس وک وھچڑ ہن دے علااہلل ولڈنی وک رصبے ںیم رخدیا  اھ وت امثعؿ ےن اہک ںیم اس ولڈنی ےس ویط ہن رکوں اگ بج کت اس اک اخودن

 ےن اس اخودن وک رایض رک دای وت اس ےن وھچڑ دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اخودن وایل ولڈنی ےس ویط رکان عنم ےہ ۔

     1523    حسیث 

 ٔ َوَجَسَصا َذاَت َزِو ٩ًَِ أَِ َٓ ََ َؤٟيَسّة  ٖٕ ابَِتا ِو ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ ٖٕ أَ٪َّ  ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  زَّصَای َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٕد ََفَ

ایب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک علاارلنمح نب وعػ ےن اکی ولڈنی رخدیی دعب اس ےک ولعمؾ وہا وہ اخودن ریتھک ےہ وت 

 وک واسپ رک دای ۔ اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج درتخ اچیب اجےئ وت اس ےک لھپ اس ںیم اشلم ہن وہں ےگ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج درتخ اچیب اجےئ وت اس ےک لھپ اس ںیم اشلم ہن وہں ےگ

     1524    حسیث 

ِس أُبِّزَ  َٗ ََ ٧َِدَّل  ا٢َ ٩ِ٣َ بَا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٍٔ إَٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ٩ًَِ  ٔ َث٤َزَُصا ٠َِٟٔبائ َٓ ِت 

 َُ ٤ُِٟبَِتا  ا

امای وج صخش وجھکر اک درتخ اتریب ایک وہ چیب وت اس ےک لھپ اب عئ علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رف

 ےک وہں ےگ رگم سج وصرت ںیم رتشمی رشط رک ےل ہک لھب ریمے ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اممتعنبج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن

     1525    حسیث 

َّي یَِبُسَو َػََلحُ  ٤َارٔ َحً ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ َِٟبائ ٤ُِِٟظتَرَٔي  َضا ٧ََنی ا  َوا

انب رمع ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ولھپں ےک ےنچیب ےس اہیں کت ہک ایکن یگتخپ اور  رتہی اک نیقی وہ 

 اجےئ عنم ایک اب عئ وک اور رتشمی وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن

     1526    حسیث 

َّي تُزِؤیَ  ٤َارٔ َحً ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََنی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط یَا َر  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟ ٘ٔي١َ  ُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا َٓ

ٍَ اهَّللُ اٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیَِت إَٔذا ٨َ٣َ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ حٔيَن َتِح٤َزُّ َو َ٘ َٓ ٥ِ ٣َا٢َ أَخٔيطٔ تُزِؤَی  ُٛ ب٥َٔ َیأُِخُذ أََحُس َٓ ٤ََزَة   ثَّ

ایک ولھپں ےک ےنچیب ےس اہیں کت ہک وخش رگن وہ اجںیئ  رضحت اسن ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم

 ولوگں ےن اہک اس ےس ایک رماد ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رسخ ای زرد وہ اجںیئ اور آپ یلص

 ںیم مت ںیم ےس وکیئ اینپ اھبیئ اک امؽ ےل اگ ۔اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک ارگ اہلل اؿ ولھپں وک ےنکپ ہن دے وت سک زیچ ےک دبےل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن

     1527    حسیث 

٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ٩ًَِ  َّي َت٨ِحَُو ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤َارٔ َحً ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  اَصةٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ  ا

رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک ولھپں یک عیب ےس اہیں کت ہک آتف اک وخػ اجات 

  ۔رےہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج کت ولھپں یک یگتخپ ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن

     1528    حسیث 

َُّط ََا ٩ًَِ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت أ٧َ َُّریَّاَزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٍَ اَٟ َّي َتِل٠ُ ٍُ ث٤َٔاَرُظ َحً  َ٪ ََل َیبٔي

 زدی نب اثتب اےنپ ولھپں وک اس وتق ےتچیب بج رثای ےک اترے لکن آےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولعمؾ ہن وہ اس ےک ےنچیب یک اممتعن بج کت ولھپں یک یگتخپ

     1529    حسیث 

طُ إَٔذا بََسا  ٌَ َِٟحزَرٔ إٔ٪َّ بَِي ٔ َوا بٔز ِْٟٔخِ أئ َوا ِٟ٘ٔثَّ ئذ َوا ِٟبٔلِّ ٍٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی بَِي َػََلحُطُ َحََل٢ْ َجائٔزْ ث٥َُّ یَُٜوُ٪ َٗ

َّي ی٨َِ  ْٖ ٨ًَِٔس ا٨َّٟأض َوُرب٤ََّا ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي ٣َا ی٨َِبُُت َحً زُو ٌِ َتطُ ٣َ ِٗ ُت َوَذَٟٔک أَ٪َّ َو َّٗ ْت یَُؤ ِٗ َِٟيَص فٔی َذَٟٔک َو ٍَ ث٤ََزُُظ َویَِض٠َٔک َو ٔل َ٘

اَصُة بَٔحائَٔحٕة تَ  ٌَ ِٟ إَٔذا َزَخ٠َِتُط ا َٓ ُت  ِٗ َِٟو ِتَٔی َذَٟٔک ا ِب١َ أَِ٪ َیأ َٗ ِت ث٤ََزََتُط  ٌَ َل َ٘ َٓ اَصُة  ٌَ ِٟ ُّ َزَخ٠َِتُط ا ََٓؼأًّسا ََاَ٪ َذَٟٔک  ِب٠ُ ٠َُث  اٟثُّ

ًَطُ  َّٟٔذي ابَِتا ٩ًَِ ا ا  ًّ  ٣َِوُؿو

اہک امکل ےن رخوبزہ اور ڑککی اور اگفر اک انچیب درتس ےہ بج اؿ وک  رتہی اک احؽ ولعمؾ وہ اجےئ رھپ وج ھچک اںیگ وہ لصف ےک امتؾ 

اور رواج ےک وماقف مکح وہاگ ارگ لبق اس وتق ےک  وہےن کت رتشمی ےک وہں ےگ اس اک وکیئ وتق رقمر ںیہن رہ ہگج ےک دوتسر

 یسک آتف ےک ببس اصقنؿ وہ اہتیئ امؽ کت وت رتشمی وک وہ اصقنؿ رجمادای اجےئ اگ اہتیئ ےس مک ارگ اصقنؿ وہ وت رجماہن دای اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعہی ےک ایبؿ ںیم

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعہی ےک ایبؿ ںیم

     1530    حسیث 



 

 

 ٌَ زٔیَّةٔ أَِ٪ َیبٔي ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَخَؽ َٟٔؼاحٔٔب ا َّی اهَّللُ  ٔػَضا٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  َضا بَْٔخِ

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رتصخ دی رعہی واےل اانپ ویمہ ےنچیب یک الکٹ ےس ۔زدی نب اثتب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعہی ےک ایبؿ ںیم

     1531    حسیث 

ٕٙ أَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َر  ٔػَضا َٓٔى زُوَ٪ َخ٤َِشةٔ أَِوُس َزایَا بَْٔخِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٥َ أَِرَخَؽ فٔی بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِو فٔی َخ٤َِشةٔ ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٕٙ ٕٙ أَِو زُوَ٪ َخ٤َِشٔة أَِوُس ا٢َ َخ٤َِشٔة أَِوُس َٗ ٕٙ َيُظکُّ َزاُوزُ   أَِوُس

 اہلل ہیلع وملس ےن رتصخ دی رعویں ےک ےنچیب یک الکٹ ےس رشبہکیط اپچن وقس ےس مک اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 وہں ای اپچن وقس ےک ادنر وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعہی ےک ایبؿ ںیم

     1532    حسیث 

 ٔ ُؾ فٔی ُرُُئٔض ا٨َِّٟد١ٔ َوإ َٔک َویُِْخَ ي ذَٟ ٔ یَُتََحَّ ٤ِز ٔػَضا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َزاَیا بَْٔخِ ٌَ ِٟ َُ ا ٤ََّا تَُبا ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َُّط أ٧ُِز٢َٔ َٗ ٤ََّا أُِرخَٔؽ ٓٔيطٔ ْٔل٧َ ٧

 ٔ َُيِر َٟةٔ  ٔ ِو ََاَ٪ ب٨ِ٤َٔز َٟ ٔک َو ِ َٟةٔ َواْٟشِّ ا َٗ ٔ ِؤَٟيةٔ َواِْل َٟةٔ اٟتَّ ٔ َّي َيِشَتِوَٓٔيطُ َوََل ب٨ِ٤َٔز ا٣ٔطٔ َحً ٌَ َ َک أََحْس أََحّسا فٔی ك َٔ ٣َا أََِشَ ِٟبُيُو ٔ ٩ِ٣ٔ ا ظ

 َُ ٤ُِٟبَِتا طُ ا ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َي ُظ أََحّسا َحً ُط ٨ِ٣ُٔط َوََل َوَلَّ َٟ ا َٗ  أَ

راھک ہی وتہیل ای ااقہل ای رشتک ےک  اہک امکل ےن رعہی اک ادنازہ در ںوں رپ رک ایل اجےئ اگ اور آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس وک اجزئ

و ں ےک لثم وہات وت اھکےن یک زیچوں اک وتہیل ای ااقہل ای رشتک لبق ےضبق ےک ان درتس ےہ ہی یھب درتس ہن وہات۔
 ی ع
ت

 لثم ےہ ارگ ہی اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر وتیھکں یک عیب ںیم آتف اک ایبؿولھپں او

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور وتیھکں یک عیب ںیم آتف اک ایبؿ



 

 

     1533    حسیث 

ََ َرُج١ْ ث٤َََز َحائٕٔم فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  و٢ُ ابَِتا ُ٘ َضا َت ٌَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ َّی اهَّللُ ٩ًَِ  ََٟحُط َػل ا ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َٕ أَِ٪  َح٠َ َٓ ُط أَِو أَِ٪ ُي٘ٔي٠َطُ  َٟ  ٍَ ـَ َِٟحائٔٔم أَِ٪ َي َشأ٢ََ َربَّ ا َٓ َؼاُ٪  ِ٘ َٟطُ ا٨ُّٟ ََّن  َّي َتَبي ا٦َ ٓٔيطٔ َحً َٗ ٤ُِِٟظتَرٔي  َو ََٓذَصَبِت أ٦ُُّ ا  ١َ ٌَ ِٔ ََل َي

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ١َ َخيِّرا إ ٌَ ِٔ َّی أَِ٪ ََل َي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َتأَل ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ ِت َذَٟٔک  ََٓذََکَ  ٥َ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ صُوَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َتَی َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أ َٓ َِٟحائٔٔم  ٍَ بَٔذَٟٔک َربُّ ا َش٤ٔ  َٟطُ  َٓ

 علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اکی صخش ےن ابغ ےک لھپ رخدیے اور اس رمعہ تنب

یک دریتس ںیم رصموػ وہا رگم ایسی آتف آیئ سج ےس اصقنؿ ولعمؾ وہا وت ابغ ےک امکل ےس اہک ای وت ولھپں یک تمیق ھچک مک رک دو ای اس 

یک  اھکیل ںیم رہزگ ہن رکوں اگ بت رخدیاری رک ڈاول اس ےن مسق اھکیل ںیم رہزگ ہن رکوں اگ بت رخدیار عیب وک خسف رک ڈاول اس ےن مسق

 امں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آؿ رک ہی بس ہصق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک مسق اھکیل اس ےن ہک ںیم ہی

وک ہی ربخ یچنہپ وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس آای اور رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع   رتہی اک اکؾ ہن رکوں اگ بج امکل ابغ

 وملس اسیج رخدیار ےہک وہ ھجم وک وظنمر ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور وتیھکں یک عیب ںیم آتف اک ایبؿ

     1534    حسیث 

َِٟحائَٔحةٔ  ٩ًَِ  ٍٔ ا َضي بَٔوِؿ َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٤ًََُز ب٩َِ 

 رمع نب علاا زیسی ےن مکح ایک رتشمی وک اصقنؿ دالےن اک بج تیھک ای ویمے وک آتف ےچنہپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور وتیھکں یک عیب ںیم آتف اک ایبؿ

     1535    حسیث 

ََٓؼا ٠ُُث  ٤ُِِٟظتَرٔي اٟثُّ ٩ًَِ ا  ٍُ ًَّٟٔي تُوَؿ َِٟحائَٔحُة ا ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ ًَلَی َذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا  ا٢َ ٣َأٟک َو ا َوََل یَُٜوُ٪ ٣َا زُوَ٪ ًّٔس َٗ

 َذَٟٔک َجائَٔحّة 



 

 

اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ نکیل ہی رضور ےہ ہک اس آتف ےس اہتیئ امؽ ای زایدہ اصقنؿ وہا وہ ارگ اس ےس مک اصقنؿ 

 وہاگ اس اک امشر ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھچک لھپ ای ویمے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ھچک لھپ ای ویمے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿ

     1536    حسیث 

ٍُ ث٤َََز َحائٔٔلطٔ َوَيِشَتِثىٔي ٨ِ٣ٔطُ  ٕس ََاَ٪ َیبٔي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 غ ےک ویموں وک ےتچیب رھپ اس ںیم ےس ھچک ینثتسم رک ےتیل ۔اقمس نب دمحم اےنپ اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ھچک لھپ ای ویمے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿ

     1537    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ  ََ ُٚ بٔأَِر ُط اِْلََِفَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ُط يُ َٟ ََ ث٤َََز َحائٕٔم  ٕ بَا ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ َس ب٩َِ  ُظ ٣َُح٤َّ ٖٔ زِٔرص٥َٕ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أَ٪َّ َجسَّ ٔة آََل ٌَ

 َواِسَتِثىَي ٨ِ٣ُٔط بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ َت٤ِّزا

رمعہ نب زحؾ ےن اےنپ ابغ اک ویمہ اچیب اچر زہار درمہ وک اس ںیم ےس آھٹ وس علااہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک دادا دمحم نب 

 درمہ ےک وجھکر ینثتسم رک ےئل اس ابغ اک انؾ ارفؼ  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿھچک لھپ ای ویم

     1538    حسیث 

ٍُ ث٤َٔاَرَصا َوَتِشَتِثىٔي ٨ِ٣َٔضا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََا٧َِت َتبٔي ٤َِزَة ب٨َِٔت  ًَ  ٩ًَِ 

 رمعہ تنب علاارلنمح اےنپ ولھپں وک ںیتچیب اور اس ںیم ےس ھچک اکنؽ ںیتیل ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ھچک لھپ ای ویمے اک عیب ےس ینثتسم رک اکین ایبؿ

     1539    حسیث 

َٟطُ أَِ٪ َيِش  ََ ث٤َََز َحائٔٔلطٔ أَ٪َّ  ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا بَا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٔ َحائٔٔلطٔ ٣َا بَِي٨َُط َوبَيَِن َٗ َتِثىَٔي ٩ِ٣ٔ ث٤ََز

ا اٟزَُّج١ُ َیبٔي َٓأ٣ََّ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َََٓل بَأَِض بَٔذَٟٔک  ٠ُٔث  ٔ ََل یَُحاؤُز َذَٟٔک َو٣َا ََاَ٪ زُوَ٪ اٟثُّ ٤َز ٍُ ث٤َََز َحائٔٔلطٔ َوَيِشَتِثىٔي ث٠ُُٔث اٟثَّ

ٔ َحائٔٔلطٔ ث٤َََز ٧َِد٠َٕة أَِو  ٤ََّا اِسَتِثىَي َطِيّئا٩ِ٣ٔ ث٤ََز َِٟحائٔٔم إ٧ٔ ََل أََري بَٔذَٟٔک بَأِّسا ْٔلَ٪َّ َربَّ ا َٓ ًََسَزَصا   ٧ََدََلٕت یَِدَتاُرَصا َوُيَشمِّ 

 ٔ ََ ٩ِ٣ٔ َحائ طُ َوبَا ٌِ ٔ ٥َِٟ یَب َُٜط  َٔک َطِيْئ اِحتََبَشطُ ٩ِ٣ٔ َحائٔٔلطٔ َوأ٣ََِش ٤ََّا ذَٟ ٔشطٔ َوإ٧ٔ ِٔ ٔ َحائٔٔم َن  ٣َا ٔسَوي َذَٟٔک  ٔلطٔ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وج آدیم اےنپ ابغ اک ویمہ ےچب اس وک اایتخر ےہ ہک اہتیئ امؽ کت ٰینثتسم رکے اس ےس 

زایدہ درتس ںیہن اور وج اسرے ابغ ںیم ےس اکی درتخ ای درتخ ےک لھپ ینثتسم رکےل اور اس وک نیعم رک دے وت یھب ھچک 

  ےہ ویکہکن وگای امکل ےن وساےئ اؿ در ںوں ےک ابیق وک اچیب اور اؿ وک ہن اچیب اس ارم اک امکل وک اایتخر ےہ۔ابقتح ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج عیب وجھکروں یک رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 ںیم اتکب عیب ےک ایبؿ :   ابب

 وج عیب وجھکروں یک رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1540    حسیث 

ٔ ٣ِٔثَّل  ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟتَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ًَلَی  ٩ًَِ  ًَا٠َ٣َٔک  َٟطُ إٔ٪َّ  ٘ٔي١َ  َٓ ب٤ِٔٔث١ٕ 

 ََ ا َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َخِيبََر َیأُِخُذ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ َُٓسعَٔی  ٥َ اِزًُوُظ لٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَئِن  ا َّی اهَّللُ بٔاٟؼَّ  َػل

َِٟح٨ٔيَب  و٧َىٔي ا ٌُ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََل َیبٔي َ٘ َٓ ئِن  ًَ ا ََ بٔاٟؼَّ ا ٥َ أََتأُِخُذ اٟؼَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ُط َرُسو٢ُ  ًَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ا ََٔؼا ًّ ٍٔ َػا َِٟح٤ِ بٔا

َراص٥ٔٔ َج٨ٔيّبا ٍِ بٔاٟسَّ َراص٥ٔٔ ث٥َُّ ابَِت ٍَ بٔاٟسَّ َِٟح٤ِ ٍِ ا ٔ ٥َ ب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ربارب ربارب وچیب اکی صخش وبال ای اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک وجھکر وک وجھکر ےک دبےل ںیم 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ وک اعلم ربخی رپ اکی اصع وجھکر ےل رک دو اصع داتی ےہ وجھکر دے رک اکی اصع اتیل ےہ وہ وبال ای 



 

 

 ہیلع وملس ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس اکی اصع  رتہ وجھکر اور اکی اصع ربی وجھکر ےک دبےل ںیم ںیہن آیت آپ یلص اہلل

 ےلہپ ربی وجھکر وک رووپں ےک دبےل ںیم چیب رک رھپ دمعہ وجھکر وک رخدی رک ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج عیب وجھکروں یک رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1541    ثحسی 

٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ُِٟدِسرٔيِّ َو ٌٔيٕس ا ٕ  ٩ًَِ أَِٔی َس ََٓحائَُط بَٔت٤ِز ًَلَی َخِيبََر  ١َ٤َ َرُجَّل  ٌِ ٥َ اِسَت ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َػل

٥َ أ١ََُُّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ٩ِ٣ٔ  َج٨ٔيٕب  ا ٨ََٟأُِخُذ اٟؼَّ َّا  ا٢َ ََل َواهَّللٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔ َخِيبََر َصََٜذا  َت٤ِز

 ٍِ ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َت ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََلثَةٔ  ًَئِن بٔاٟثَّ ا ًَئِن َواٟؼَّ ا َراص٥ٔٔ ث٥َُّ َصَذا بٔاٟؼَّ ٍَ بٔاٟسَّ َِٟح٤ِ ٍِ   ا ابَِت

َراص٥ٔٔ َج٨ٔيّبا  بٔاٟسَّ

 اوب دیعس اور اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی صخش وک اعلم رقمر ایک  ربی رپ وہ دمعہ وجھکر ےل رک آای

 اہلل ہیلع وملس مہ اس وجھکر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن وپاھچ بس وجھکرںی ریبخ یک ایسی یہ وہیت ںیہ وہ وبال ںیہن ای روسؽ اہلل یلص

ےس اکی اصع دو اصع ےک دبےل ںیم ای دو اصع نیت اصع ےک دبےل ںیم رخدی ایک رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ااسی ہن 

 رکے ےلہپ ربی وجھکر وک رووپں ےک دبےل ںیم چیب رک رھپ دمعہ وجھکر روےپ دے رک رخدی ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج عیب وجھکروں یک رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1542    حسیث 

أئ بٔاٟشُّ  ـَ ِٟبَِي ٩ًَِ ا إؾ  َّٗ َس ب٩َِ أَِٔی َو ٌِ َُّط َسأ٢ََ َس ًَيَّإغ أَِخبََرُظ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ َزیِّسا أَبَا  َٗ  ١ُ ـَ ِٓ َ ْس أَیَُّتُض٤َا أ ٌِ ُط َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِٔت 

٩ًَِ اِط  ٥َ ُيِشأ٢َُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ْس َس٤ٔ ٌِ ا٢َ َس َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک َو ٨ََضاُظ  َٓ اُئ  ـَ ِٟبَِي ٔ بٔاٟزُّكَٔب ا ٤ِز َرأئ اٟتَّ
ٔ

ت

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٩ًَِ َذَٟٔک َٓ ٨ََنی  َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ُؽ اٟزُّكَُب إَٔذا یَبَٔص  ُ٘  طٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٨َِ

زدی نب اوب ایعش ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن وپاھچ دعس نب ایب واقص ےس ہک وج ےک وغر اور اجحز ںیم دیپا وہات ےہ ےک دبےل ںیم 

 وت عنم ایک اس ےس اور دعس ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس چیب ےتکس ںیہ اوہنں ےن اہک دوونں ںیم وکاسن ااھچ ےہ وبےل وج



 

 

ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ولوگں ےس وپاھچ ہک کشخ وجھکر وک ربط دبےل ںیم انچیب اسیک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم رفامای ۔ربط بج وسھک اجات ےہ وت وزؿ اس اک مک وہ اجات ےہ ولوگں ےن اہک اہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1543    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٤ِ  ٩ًَِ ٔ بٔاٟتَّ ٤َز ٍُ اٟثَّ ٤ُِٟزَاب٨ََُة بَِي ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََنی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِيَّل َوبَِي َٛ  ٔ ز

ِيَّل  َٛ ٦ٔ بٔاٟزَّبٔئب   اِلَْکِ

س وک ےتہک ںیہ ہک درتخ رپ لھپ وجھکر ای اوگنر ادنزہ علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک زماہنب ا

 رک ےک کشخ وجھکر ای اوگنر ےک دبےل ںیم رفوتخ یک اجںیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1544    حسیث 

 َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا ٔ ٩ًَِ أَِٔی َس ٤َز َراُئ اٟثَّ
ٔ

٤ُِٟزَاب٨ََُة اِطت ٠َةٔ َوا

ِٟح٨ِٔ  اُئ اِْلَِرٔق بٔا ٠َُة َٔکَ َٗ ٤َُِٟحا ٔ فٔی ُرُُئٔض ا٨َِّٟد١ٔ َوا ٤ِز  َلةٔ بٔاٟتَّ

اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک زماہنب اور احمہلق ےس زماہنب ےک ینعم اورپ ایبؿ وہےئ اور 

 احمہلق اس وک ےتہک ںیہ ہک ویہگں اک تیھک دبےل ںیم کشخ ویہگں ےک ےچیب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1545    حسیث 



 

 

 َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس
ٔ

٤ُِٟزَاب٨ََُة اِطت ٔ ٠َٔة َوا ٤َز َراُئ اٟثَّ

ِٟح٨َِٔلةٔ  اُئ اِْلَِرٔق بٔا ِٟٔح٨َِلٔة َواِستِْٔکَ َٔ بٔا َراُئ اٟزَِّر
ٔ

٠َُة اِطت َٗ ٤َُِٟحا ٔ َوا ٤ِز  بٔاٟتَّ

 دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم رفامای زماہنب اور احمہلق ےس دوونں ےک ینعم اورپ زگرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1546    حسیث 

 َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا أئ اِْلَِرٔق بٔاٟذَّ ٩ًَِ اِستِْٔکَ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ُِٟت َس َ َشأ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب   ا٢َ ََل بَأَِض بَٔذٟٔکَٗ

انب اہشب ےن اہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ہک زنیم وک رکاہی رپ دانی وسےن اور اچدنی ےک وعض ںیم درتس ےہ وبےل اہں 

 درتس ےہ ھچک ابقتح ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1547    حسیث 

٤ُِٟزَاب٨ََٔة أَ٪َّ ١ََُّ  ٔشيرُ ا ِٔ ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوَت ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٣َأٟک ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّٟٔذي ََل َٗ ٖٔ ا ِٟحٔزَا  َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا

ِي٠ُطُ َوََل  َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ و٢َ اٟزَّجُ ُي ُ٘ ٔ َوَذَٟٔک أَِ٪ َي َسز ٌَ ِٟ َِٟوِزٔ٪ أَِو ا َِٜي١ٔ أَِو ا ٍَ ََٔظِيٕئ ٣َُشًم ٩ِ٣ٔ اِل ًََسزُُظ ابِتٔي ُج١ٔ َوِز٧ُطُ َوََل  ١ُ ٟرٔلَّ

ٔ أَِو ٣َا أَِطَبَط  ٤ِز ِٟٔح٨َِلةٔ أَِو اٟتَّ ِي٠ُطُ ٩ِ٣ٔ ا َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ َّٟٔذي ََل يُ َّرُ ا ٤َُِٟؼب ا٦ُ ا ٌَ َٟطُ اٟلَّ ُج١ٔ َیُٜوُ٪  ٤ٌَٔةٔ أَِو یَُٜوُ٪ ٟرٔلَّ ِ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْلَك

زِّ أَ  َ٘ ِٟ أ٪ أَِو ا َٜتَّ ٕٔ أَِو اِل ُس ِؼَُفٔ أَِو اِلُْکِ ٌُ ِٟ ٔب أَِو ا ـِ َ٘ ِٟ ِٟح٨َِٔلةٔ أَِو ا٨ََّٟوي أَِو ا ُة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ َٔک اٟشِّ  ِو ٣َا أَِطَبَط ذَٟ

لیک ولعمؾ ہن وہ وتیل اور انیپ وہیئ زیچ ےک دبےل ںیم وہ زماہنب ںیم دالخ  اہک امکل ےن وج زیچ ڈریھ اگل رک یچیب اجےئ اور اس اک وزؿ اور

 ےہ )رشبہکیط اکی سن وہ( ارگ اکی صخش دورسے ےس ےہک ہک ہی وج ریتا ڈریھ ڑپا ےہ وہیگں ای وجھکر ای اچرہ ای ویلھٹگں ای اھگس ای مسک ای

 ھجت وک رجما دوں اگ اور وج زایدہ ےلک وت ںیم ےل ولں اگ اس مسق یک عیب درتس رویئ ای رمشی اک اس وک انپ وتؽ ای امشر ارگ دقر ےس ےلک وت ںیم

 ںیہن ےہ ہکلب ہی وجےئ ےک اشمہب ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زماہنب اور احمہلق اک ایبؿ

     1548    سیثح 

و٢ُ اٟزَُّج١ُ َٟٔزبِّ  ُ٘ َي َٓ ًََسزُُظ  ِي١ُ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوََل َوِز٧ُُط َوََل  َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ ٍٔ ََل يُ ٠َ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َتَک َٗ ٌَ ٔة ١َِٔ ٔس٠ِ ٌَ ٠ِ ت٠َِٔک اٟشِّ

ٜٔي٠َُضا أَِو زِٔ٪ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٣َا یُوَزُ٪ أَِو ًُسَّ ٣ٔ  ٔ أَِو ٣ُزِ ٩ِ٣َ یَ ًّا َصٔذظ َذا َػا َٛ َذا َو َٛ ِي١ٔ  َٛ  ٩ًَِ َؽ  َ٘ ٤َا َن َٓ سُّ  ٌَ ٩ِ َذَٟٔک ٣َا ََاَ٪ يُ

 ُ٣ لَیَّ ُُغِ ٌَ َٓ َٔک  َؽ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ٘ ٤َا َن َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ٔ ًََسز َذا رٔكَِّل أَِو  َٛ َذا َو َٛ يَضا أَِو َوِزٔ٪  َّي أُوَٓٔيَک ت٠َِٔک َٟٔتِش٤َٔيٕة يَُش٤ِّ ََٟک َحً طُ 

٤َا َزازَ  َٓ ِش٤َٔيَة  ٌّ  اٟتَّ ٠َِيَص َذَٟٔک بَِي َٓ ًَلَی أَِ٪ یَُٜوَ٪ لٔی ٣َا َزاَز  َؽ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َ٘ ُضَو لٔی أَِؿ٩ُ٤َ ٣َا َن َٓ ِش٤َٔئة  ٨َّٜٔطُ ًَلَی ت٠َِٔک اٟتَّ ا َوَل

َجطُ َو  ٔ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا ََٔظِيٕئ أََِّخَ ٥ِ َيِظتَر َٟ َّطُ  ٤َِٟٔ٘اُر یَِسُخ١ُ َصَذا ْٔل٧َ َزُر َوا َِ ِٟ ةُ َوا ٤َُِٟداَطَ َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا َٟطُ ٣َا ُسمِّ ٨َّٜٔطُ َؿ٩َٔ٤  َل

 ٩ًَِ ُة  ٌَ ٠ِ َؼِت ت٠َِٔک اٟشِّ َ٘ إِٔ٪ َن َٓ ًَلَی َذَٟٔک  َٟطُ ٣َا َزاَز  ًَلَی أَِ٪ یَُٜوَ٪   ٔ َسز ٌَ ِٟ َِٟوِزٔ٪ أَِو ا َِٜي١ٔ أَِو ا ِش٤َٔئة أََخَذ ٩ِ٣ٔ اِل  ت٠َِٔک اٟتَّ

ٔ ث٩ٕ٤ََ َوََل  يِر َِ َؽ َٔ َ٘ ََٓذَٟٔک ٣َا٢ٔ َػاحٔبٔطٔ ٣َا َن ٤َِٟٔ٘اَر َو٣َا ََاَ٪ ٣ِٔث١ُ َصَذا ٩ِ٣ٔ اِْلَِطَيأئ  َضَذا يُِظبٔطُ ا َٓ ُشُط  ِٔ َبٕة بَٔضا َن صَٔبٕة كَيِّ

 یَِسُخ٠ُطُ 

اہک امکل ےن ایس رطح ارگ وکیئ صخش دورسے ےس ےہک ہک ہی ڑپکا اینت وٹویپں وک اکیف ےہ ارگ ڑپے وت ںیم دوں اگ اور وج ڑبےھ ںیم 

ڑپکے ںیم اےنت رکےت ںینب ےگ ارگ مک ڑپے ںیم دے دوں اگ اور وج زایدہ وہ ےل ولں اگ ای اس دقر اھک ولں ںیم  ےل ولں اگ ای اس

 زایدہ اینت وجایتں ںینب یگ ارگ مک ڑپے ںیم دوں اگ زایدہ وہ وت ےل ولں اگ ای اس دقر داونں ںیم اانت لیت ےلک اگ ارگ مک ےلک وت ںیم دوں اگ

زماہنب ںیم دالخ ےہ اجزئ ںیہن ای ویں ےہک ہک ریتے اس ڈریھ ےک دبےل ںیم وتپں ای ویلھٹگں ای رویئ ای رت اکری ای ےلک وت ریما ےہ ہی بس 

 مسک ےک اس دقر ےتپ ایلھٹگں ای رویئ ای رتاکری ای مسک وتؽ انپ رک داتی وہں رہ اکی وک اس یک سن ےک اسھت ےچیب وت یھب اندرتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1549    حسیث 

 ٕ اة ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ اِطتََري ث٤ََّزا ٩ِ٣ٔ ٧َِد١ٕ ٣َُش٤َّ َُّط ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک إَٔذا ََاَ٪ یُِؤَخُذ  َٗ اةٕ إ٧ٔ َٟب٨َّا ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٨ََُ ٣َُش٤َّ أَِو َحائٕٔم ٣َُشًم أَِو 



 

 

َٟةٔ َراؤیَٔة َزیِٕت  ٔ ٤ََّا ٣ََث١ُ َذَٟٔک ب٨ِ٤َٔز ٩َ٤َ َوإ٧ٔ ٌٔطٔ اٟثَّ ِٓ ٔ ٨ًَِٔس َز ٤ُِِٟظتَرٔي فٔی أَِخٔذظ َُ ا َُ ٨ِ٣َٔضا َرجُ ًَأجَّل َيِْشَ ١ْ بٔٔسی٨َإر أَِو یَبَِتا

ِت ا َّ٘ إِٔ٪ اِنَظ َٓ َضَذا ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ َٟطُ ٨ِ٣َٔضا  ٜٔي١َ  ٠َِيطٔ أَِ٪ یَ ًَ ٔليطٔ َذَصَبُط َوَيِظتَرُٔن  ٌِ ٠َِيَص زٔی٨َاَری٩ِٔ َوُي َٓ ََٓذَصَب َزیُِتَضا  ٟزَّاؤیَُة 

ا  ٍْ َوأ٣ََّ َٔ إَٔلَّ َذَصبُطُ َوََل یَُٜوُ٪ بَِي٨َُض٤َا بَِي ًَلَی َوِجضٔطٔ ٣ِٔث١ُ ا٠َّٟبَٔن إَٔذا ح٠َُٔب َواٟزُّكَٔب ٤ُ٠ِٟٔبَِتا ا يُِظتََري  ١َُُّ َطِيٕئ ََاَ٪ َحأَضّ

٤ُِِٟظتَرٔي ٣َ  ِب١َ أَِ٪ َيِشَتِوفَٔی ا َٗ ىَٔي  َٓ إِٔ٪  َٓ ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ َُ یَِو٣ّا بَٔيِو٦ٕ  ٤ُِٟبَِتا َيأُِخُذ ا َٓ ٍُ ُيِشَتِحىَي  ٔ َِٟبائ ٠َِيطٔ ا ًَ ٩ِ٣ٔ  ا اِطتََري َرزَّ 

َٟطُ  ّة ب٤َٔا بَقَٔی  ٌَ ٤ُِِٟظتَرٔي ٔس٠ِ ُط أَِو َیأُِخُذ ٨ِ٣ُٔط ا َٟ  َذَصبٔطٔ بٔٔحَشأب ٣َا بَقَٔی 

اہک امکل ےن وج صخش یسک نیعم در ںوں ےک ولھپں وک رخدیے ای اکی ابغ ےک ویموں وک رخدیے ای نیعم رکبویں ےک دودھ وک 

ادا رکےت یہ اانپ امؽ ووصؽ رکان رشوع رک دے اس یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج وکیئ  رخدیے وت ھچک ابقتح ںیہن ےہ رشبہکیط رخدیار تمیق

ی ہ لبق یھگ ےنیل ےک ٹھپ اجےئ اور یھگ  ہہ 
ں ےہ ارگ ک

 
ہ

 

پ

ی ہ ںیم ےس یسک دقر یھگ ومؽ ےل اس ںیم ھچک ابقتح 
روہیپ دے رک اکی ک

 اجےئ وت رخدیار اےنپ روےپ ریھپ ےل اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1550    حسیث 

 ٔ ِحَوة ٌَ ِٟ ٍَ َذَٟٔک َتَزَک ث٤َََز ا٨َِّٟد٠َةٔ ٩ِ٣ٔ ا َّطُ إٔذَا َػ٨َ ا٢َ ٣َأٟک َذَٟٔک ََل َيِؼ٠ُُح ْٔل٧َ َ٘ ا َوأََخَذ  َٓ ًّ ًََْشَ َػا ٜٔي٠َُة ث٤ََزَٔصا َخ٤َِشَة  َو٣َ

ًَّٟٔي ٓٔيَضا َخ٤ِ  ِحَوَة ا ٌَ ِٟ َٕ أَِو أََخَذ ا ةُ أَِػُو ًََْشَ ٜٔي٠َُة ث٤ََزَٔصا  َٜبٔئص َو٣َ ًَّٟٔي ٣َکَا٧ََضا ث٤َََز ٧َِد٠َٕة ٩ِ٣ٔ اِل ا َوَتَزَک ا ًّ ًََْشَ َػا َشَة 

َٜبٔي َٕ ٩ِ٣ٔ اِل ةُ أَِػُو ًَِْشَ ُج١ٔ بَيَِن ٓٔيَضا  و٢َ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ُ٘ َٔک ٣ِٔث١ُ أَِ٪ َي أؿَّل َوذَٟ َٔ َٜبٔئص ٣َُت ِحَوَة بٔاِل ٌَ ِٟ َّطُ اِطتََري ا َٜأ٧َ َٓ ٔص 

ًََْشَ  َٜبٔئص  ١َ ُػبَِرَة اِل ٌَ ا َوَج ًّ ًََْشَ َػا ٠ََضا َخ٤َِشَة  ٌَ َح َٓ ِحَوَة  ٌَ ِٟ ََّر ا ِس َػب َٗ  ٔ ٤ِز ٍٕ َو یََسیِطٔ ُػبَْر ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ١َ ُػبَِرَة َة آُػ ٌَ َج

 َ ب َيأُِخُذ أَيَّ ت٠َِٔک اٟؼُّ َٓ َّطُ َیِدَتاُر  ًَلَی أ٧َ ٔ زٔی٨َاّرا  ٤ِز ًَِلي َػاحَٔب اٟتَّ َ أ َٓ ا  ًّ ًََْشَ َػا ٚٔ اثِىَِي  ِذ ٌَ ِٟ ٔ َطاَئ ا  ر

وج دس اصع ےہ  اہک امکل ےن اثمؽ اس یک ہی ےہ ہک اکی صخش نیت ڈریھ وجھکر ےک اگلےئ اکی وجعہ اک وج دنپرہ اصع ےہ اور اکی سیب اک

اور اکی ذعؼ اک وج ابرہ اصع ےہ رھپ رتشمی ےن وجھکر واےل دانیر دے ای اس رشط ےس ہک اؿ ونیتں ڈریھوں ںم ےس وج ںیم اچوہں 

 ےل ولں اگ وت ہی اجزئ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب عیب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب



 

 

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1551    حسیث 

ِي٨َٔضا أَِو یَُؤأجَز ََُُل٣َُط ا ٌَ َي اٟزَُّج١ُ اٟزَُّج١َ َراح٠َّٔة َٔ َٟٔة أَِ٪ یُِْکٔ ٔ ٤ََّا َصَذا ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ َِ ٔ ا٢َ ٟ َّ٤ ٌَ ِٟ ٔ َِٟديَّاَن أَِو ا٨َّٟحَّاَر أَِو ا يِر

٤ًَِا٢ٔ أَِو یُِْکَٔي  َ ٤َِِٟش٩َٜٔ أَِو ت٠َِٔک اٟزَّاح٠َٔةٔ ث٥َُّ َیِحُسُث  َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْل اَئ َذَٟٔک ا ََل٦ٔ أَِو َٔکَ ُِ ِٟ َٕ إَٔجاَرَة َذَٟٔک ا ٔ ٨ََٜطُ َوَيِشَت٠ ٣َِش

ِبسٔ  ٌَ ِٟ يَرُزُّ َربُّ اٟزَّاح٠َٔٔة أَِو ا َٓ ٔ َذَٟٔک  أئ اٟزَّاح٠َٔةٔ أَِو  فٔی َذَٟٔک َحَسْث ب٤َِٔوٕت أَِو َُيِر ُط ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ َٔکَ َٔ َّٟٔذي َس٠َّ ٔلَی ا ٩َٜٔ إ ٤َِِٟش أَِو ا

َٕ حَ  ٩َٜٔ یَُحأسُب َػاحَٔبُط ب٤َٔا اِسَتِوفَی ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک إِٔ٪ ََاَ٪ اِسَتِوفَی نِٔؼ ٤َِِٟش أئ ا ِبٔس أَِو َٔکَ ٌَ ِٟ ٔ ا َٕ إَٔجاَرة ِؼ ٠َِيطٔ ا٨ِّٟ ًَ طٔ َرزَّ  ِّ٘

 َّٟ َِٟباقَٔی ا َٟطُ ا َِٟيطٔ ٣َا بَقَٔی  ٔ َٓبٔٔحَشأب َذَٟٔک یَزُزُّ إ َََر  ِٛ ١َّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِو أَ َٗ َٟطُ ٨ًَِٔسُظ َوإِٔ٪ ََاَ٪ أَ  ٔذي 

اہک امکل ےن اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک اکی صخش اےنپ اوٹن ای الغؾ وک وج درزی ای ڑبیئھ ای اور وکیئ اکؾ رکات وہ رکاہی وک دے ای اکمؿ 

زر رکاہی یگشیپ ےل ےل دعب اس ےک اوٹن ای الغؾ رم اجےئ اور  رھ رگ اجےئ وت اوٹن واال ایس رطح الغؾ ای اکمؿ واال  رکاہی رپ دے اور

 ے ہک ارگ اتسمفر ےن اانپ فصن قح ووصؽ ایک  اھ 
ی

ن

ب
 
چ
کب 

اسحب رک ےک سج دقر افرت اس ےک ذہم رپ ابیق رہ آ ی وہ واسپ رک دے اگ رفض 

 وت فصن افرت اس وک واسپ ےلم یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1552    حسیث 

 ُٕ ُٕ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َصَذا يَُش٠َّ ِش٠ٔي ا٢َ ٣َأٟک َوََل َيِؼ٠ُُح اٟتَّ ٌٔطٔ َٗ ِٓ َٕ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس َز ُٕ ٣َا َس٠َّ ٤َُِٟش٠ِّ بَٔف ا ِ٘ ِي٨ٔطٔ إَٔلَّ أَِ٪ َي ٌَ ٓٔيطٔ َٔ

٤َِِٟش٩ََٜ أَِو َیِبَسأُ َٓٔى اِطتََري ٩ِ٣ٔ اٟزُّكَٔب  ِبَس أَِو اٟزَّاح٠ََٔة أَِو ا ٌَ ِٟ بُٔف ا ِ٘ ٔلَی َػاحٔبٔطٔ َي َصَب إ َصَب اٟذَّ ٌٔطٔ اٟذَّ ِٓ َيأُِخُذ ٨ِ٣ٔطُ ٨ًَِٔس َز َٓ

 ٔ  لَی َػاحٔبٔطٔ ََل َيِؼ٠ُُح أَِ٪ یَُٜوَ٪ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َتأِخٔيْر َوََل أََج١ْ إ

اہک امکل ےن اؿ بس وصروتں ںیم فلس رکان ینعی افرت یگشیپ دے دانی بج یہ درتس ےہ ہک افرت دےتی یہ الغؾ ای اوٹن ای  رھ رپ 

  رکے ای وکیئ اعیمد رہھٹاےئ۔ہضبق رک ےل ای ربط وتڑان رشوع رک دے ہی ںیہن ہک اس ںیم دری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ



 

 

     1553    حسیث 

 ٔ َظ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٔشيرُ ٣َا َُکٔ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َِٟحخِّ َوبَِي٨َُط َوبَيَِن َٗ بَُضا فٔی ا َٛ ََُٓل٧ََة أَِر َُٔک فٔی َراح٠َٔتَٔک  ُج١ٔ أَُس٠ِّ و٢َ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ُ٘ َک أَِ٪ َي

َٔک ََاَ٪  ٍَ ذَٟ َُّط إَٔذا َػ٨َ إ٧ٔ َٓ ٤َِِٟش٩َٜٔ  ِبسٔ أَِو ا ٌَ ِٟ و٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک فٔی ا ُ٘ َِٟحخِّ أََج١ْ ٩ِ٣ٔ اٟز٣ََّأ٪ أَِو َي ٤ََّا يُ  ا َّطُ إِٔ٪ إ٧ٔ ًَلَی أ٧َ ُٔطُ َذَصّبا  َش٠ِّ

أئ َوإِٔ٪ َحَسَث بٔضَ  َٟطُ بَٔذَٟٔک اِلْٔکَ نَٔی  َٓ َٟطُ  َّٟٔذي َسمَّ  ا َحَسْث ٩ِ٣ٔ ٣َِوٕت أَِو َوَجَس ت٠َِٔک اٟزَّاح٠ََٔة َػٔحيَحّة َٟٔذَٟٔک اِْلََج١ٔ ا

ًَلَی َوِجطٔ ا ٠َِيطٔ  ًَ ٠َِيطٔ َذَصَبُط َوََا٧َِت  ًَ ٔ َرزَّ  ٕٔ ٨ًَِٔسظُ َُيِرٔظ ٠َ  ٟشَّ

اہک امکل ےن ہی فلس رکموہ ےہ ہک وکیئ صخش اوٹن اک رکاہی دے دے اوٹن واےل ےس ہی ےہک ہک جح ےک دونں ںیم ریتے اوٹن رپ 

 وسار وہں اگ اور ایھب جح ںیم اکی رعہص ابیق وہ ای ااسی یہ الغؾ اور  رھ ںیم ےہک وت ہی وصرت وگای اس رطح رپ وہیئ ہک ارگ وہ اوٹن ای

ؾ ای  رھ اس وتق کت ابیق رےہ وت ایس رکاہی ےس اس ےس ا تعف ااھٹ ےل اور ارگ وہ اوٹن ای الغؾ ای ولڈنی واسپ یک اجےئ وت اےنپ الغ

 رکاہی ےک  ےسی ریھپ ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اتکب عیب ےک ایبؿ :   ابب

 ولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1554    حسیث 

زَ  َِ ِٟ َد ٩ِ٣ٔ ا ِس ََّخَ َ٘ َٓ ي  َبَف ٣َا اِسَتأَِجَز أَِو اِسَتِْکَ َٗ ِبُف ٩ِ٣َ  َ٘ ِٟ َٚ بَيَِن َذَٟٔک ا ٤ََّا ََفَ ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ ُظ َٗ َّٟٔذي یُِْکَ ٕٔ ا ٠َ رٔ َواٟشَّ

٠ُو٣ّا َو  ٌِ إِٔ٪ َوأََخَذ أ٣َِّزا ٣َ َٓ َس أَث٤َِا٧َُض٤َا  ُ٘ ُض٤َا َوی٨َِ ـَ ٔ ب ِ٘ َي َٓ َِٟؤٟيَسَة  ِبَس أَِو ا ٌَ ِٟ ٤ََّا ٣ََث١ُ َذَٟٔک أَِ٪ َيِظتَرَٔي اٟزَُّج١ُ ا َحَسَث بٔض٤َٔا  إ٧ٔ

َضَذا ََل بَأَِض بٔطٔ َوبٔضَ  َٓ ََ ٨ِ٣ُٔط  َّٟٔذي ابَِتا ٨َٔة أََخَذ َذَصَبُط ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ ا ٙٔ َحَسْث ٩ِ٣ٔ ًُِضَسةٔ اٟشَّ ٍٔ اٟزَّٗٔي ٨َُّة فٔی بَِي ِت اٟشُّ ـَ  َذا ٣َ

ای اہک امکل ےن ارگ وہ صخش رکاہی دےتی یہ اوٹن ای الغؾ ای  رھ رپ ہضبق رک اتیل وت رکاتہ اجیت ریتہ اس یک اثمؽ ہی ےہ ہک اکی صخش الغؾ 

وہ الغؾ ای ولڈنی واسپ یک اجےئ وت  ولڈنی رخدی رک اےنپ ےضبق ںیم الےئ اور تمیق اؿ یک ادا رکے دعب اس ےک یسک بیع یک وہج ےس

 رتشمی اانپ زر نمث اب عئ ےس ریھپ ےل اور اس ںیم ھچک ابقتح ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿولھپں اور ویموں یک عیب ےک فلتخم اسملئ اک

     1555    حسیث 



 

 

ِبَس أَِو ا ٌَ ِٟ بُٔف ا ِ٘ ٔلَی أََج١ٕ َي ِي٨َٔضا إ ٌَ ِي٨ٔطٔ أَِو َتکَاَري َراح٠َّٔة َٔ ٌَ ًَِبّسا َٔ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ اِسَتأَِجَز  ِس َٗ َ٘ َٓ ٔلَی َذَٟٔک اِْلََج١ٔ  ٟزَّاح٠ََٔة إ

ي أَِو اِس  َبَف ٣َا اِسَتِْکَ َٗ َّي َيِشَتِوَٓٔيطُ ١َٔ٤ًَ ب٤َٔا ََل َيِؼ٠ُُح ََل صَُو  ًَلَی َػاحٔبٔطٔ َحً َٕ فٔی َزی٩ِٕ یَُٜوُ٪ َؿا٨ّ٣ٔا   َتأَِجَز َوََل صَُو َس٠َّ

اہک امکل ےن وج صخش یسک نیعم الغؾ ای اوٹن وک رکاہی رپ ےل اور ےضبق یک اکی اعیمد رقمر رک دے ینعی ہی ہہک دے ہک الفں اترخی ےس 

ولں اگ وت ہی اجزئ ںیہن ویکہکن ہن اتسمفر ےن ہضبق ایک اس اوٹن ای الغؾ رپ ہن ومفر ےن اےسی  ںیم اوٹن ای الغؾ وک اےنپ ےضبق و فرصت ںیم

 دنی ںیم فلس یک سج اک دانی اتسمفر رپ وابج ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویموں یک عیب اک ایبؿ

 عیب ےک ایبؿ ںیماتکب  :   ابب

 ویموں یک عیب اک ایبؿ

     1556    حسیث 

اَٛٔضٔة ٩ِ٣ٔ َركِبَٔضا أَِو یَا َٔ ِٟ ََ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ ابَِتا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّي َٗ ُط َحً ٌُ َُّط ََل یَبٔي إ٧ٔ َٓ َٔٔشَضا 

َُ َطِيْئ ٣ٔ  ََّخُ َوتُؤِ َيِشَتِوَٓٔيُط َوََل یَُبا اَٛٔضّة یَأََشّة تُسَّ َٓ َئؼيرُ  َٓ ا یَِيَبُص  ٕف إَٔلَّ یَّسا بَٔيٕس َو٣َا ََاَ٪ ٨ِ٣َٔضا ٤٣َّٔ ٌِ ُط بَٔب ـُ ٌِ ََ ١ََُ ٨َِضا 

إِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ  َٓ ٕٕ َواحٕٔس  ٕف إَٔلَّ یَّسا بَٔيٕس َو٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ إَٔذا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ ٌِ طُ بَٔب ـُ ٌِ ََ  َُ ََل یَُبا َََٓل بَأَِض بٔأَِ٪ َٓ ئِن  َٔ ٔ ئِن ٣ُِدَت٠ َٔ

ا ََل یَِيَبُص َوََل یُسَّ  ٔلَی أََج١ٕ َو٣َا ََاَ٪ ٨ِ٣َٔضا ٤٣َّٔ ََ ٨ِ٣ُٔط اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس یَّسا بَٔيٕس َوََل َيِؼ٠ُُح إ َضِيَئةٔ یَُبا َٛ ٤ََّا یُِؤ١ََُ َركِّبا  ََّخُ َوإ٧ٔ

ٔ َوا بٔز ِْٟٔخِ أئ َوا ِٟ٘ٔثَّ ئذ َوا ِٟبٔلِّ َٟ ا َٔک َو َس ذَٟ ٌِ ََ اَٛٔضّة  َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  أ٪ َو٣َا ََاَ٪ ٣ِٔث٠َطُ َوإِٔ٪ یَبَٔص  ٤َِِٟوزٔ َواٟز٣َُّّ ِيَص َِٟحزَرٔ َواِْلُِتزُدِّ َوا

ٕٕ َواحٕٔس اث٨َِأ٪ بَٔواحٔسٕ  ا أَِ٪ یُِؤَخَذ ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ ّ٘ أََراُظ َح٘ٔي َٓ ا٢َ  َٗ اَٛٔضّة  َٓ ََّخُ َویَُٜوُ٪  ا یُسَّ ٥ِ یَِسُخ١ِ ٓٔيطٔ  صَُو ٤٣َّٔ َٟ إَٔذا  َٓ یَّسا بَٔيٕس 

َُّط ََل بَأَِض بٔطٔ  إ٧ٔ َٓ  َطِيْئ ٩ِ٣ٔ اِْلََج١ٔ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ وج صخش وکیئ ویمہ رت ای کشخ رخدیے اس وک ہن ےچیب اہیں کت ہک اس رپ ہضبق رکےل اور 

اہھت ےل اور وج ویمہ ایل ااسی ےہ ہک وساھک رک اھکای اجات ےہ اور راھک اجات ےہ اس  ویمے وک ویمے ےس دبںیل ارگ ےچیب وت اس اہھت دے اس

وک ارگ ویمے ےک دبےل ںیم ےچیب اور اکی سن وہ وت اس اہھت دے اس اہھت ےل اور ربارب ےچیب یمک یشیب اس ںیم درتس ںیہن اہتبل ارگ 

اس ںیم اعیمد اگلان درتس ںیہن اور وج ویمہ وساھکای ںیہن اجات ہکلب رت اھکای  سن فلتخم وہ وت یمک یشیب درتس ےہ رگم دقنا دقن انچیب اچےیہ

اجات ےہ ۔ ےسیج رخوبزہ ڑککی ، رتجن ، الیک، اگفر، اانر وریغہ اس وک اکی دورسے ےک دبےل ںیم ارگہچ سن اکی وہ یمک یشیب ےک اسھت 



 

 

 یھب درتس ےہ بج اس ںیم اعیمد ہن وہ دقنا دقن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1557    حسیث 

ٌٔيٕس  ا٥ٔٔ٧ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِ ٤َِٟ ا آ٧َٔيّة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َسی٩ِٔ أَِ٪ یَبٔي ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟشَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أَِو أ٧َ

َُٟض٤َا َر  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِي٨ّا  ٕة بَٔثََلثَٕة  ٌَ ََ ًَِي٨ّا أَِو ١ََُّ أَِر ٕة  ٌَ ََ ًَا ١ََُّ ثَََلثَٕة بٔأَِر َبا َٓ ٕة  َـّ ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِربَِيُت٤َا ٓ َّی اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ََفُزَّا

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک مکح ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن دوونں دعس وک ہک ےنتج ربنت وسےن اور اچدنی ےک امؽ تمینغ 

 ںیم آےئ ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1558    حسیث 

ی٨َارٔ َواٟسِّ  ی٨َاُر بٔاٟسِّ ا٢َ اٟسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ١َ بَِي٨َُض٤َا٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ـِ َٓ ِرَص٥ٔ ََل   ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اکی دانیر وک اکی دانیر ےک دبےل ںیم وچیب اور اکی درمہ وک اکی درمہ 

 ےک دبےل ںیم ہن زایدہ ےک دبےل ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1559    حسیث 

َصَب بٔاٟ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ ََل َتبٔي َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔيٕس ا وا ٩ًَِ أَِٔی َس ُّٔ َصٔب إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ ذَّ



 

 

ٕف َو  ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ َِٟورٔ َٚ بٔا َِٟورٔ وا ا ٌُ ٕف َوََل َتبٔي ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ وا ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا َُائّٔبا ََ ٌُ ََل َتبٔي

 ٕ  ب٨َٔأجز

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای تم وچیب وسےن ےک دبےل ںیم وسان رگم ربارب ہن زایدہ رکو  اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ

اکی دورسے رپ اور تم وچیب اچدنی ےک دبےل ںیم اچدنی ےک رگم ربارب ہن زایدہ رکو اکی دورسے رپ ہن وچیب ھچک اس ںیم ےس دقن ودعہ 

 رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1560    حسیث 

 ًَ ُط یَا أَبَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ّْ ٔ َحائَُط َػائ َٓ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍُ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس أ٧َ َصَب ث٥َُّ أَبٔي ُ اٟذَّ ِّی أَُػوْ ٔن ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ

٩ًَِ ذَ  ًَِبُس اهَّللٔ  ٨ََضاُظ  َٓ ١ٔ٤ًََ یَسٔي  ِسَر  َٗ َٔک  ١ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـٔ ِٔ أَِسَت َٓ َََر ٩ِ٣ٔ َوِز٧ٔطٔ  ِٛ َ ِيَئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک بٔأ زُ اٟظَّ ُّ یَُززِّ ٔ ائ ١َ اٟؼَّ ٌَ َح َٓ َٟٔک 

ِبُس اهَّللٔ  ًَ ََٟة َو َ ٤َِِٟشأ ٠َِيطٔ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ًَ ا٢َ  َٗ َبَضا ث٥َُّ  َٛ ٔلَی َزابَّٕة یُزٔیُس أَِ٪ َیزِ ٤َِِٟشحٔٔس أَِو إ ٔلَی بَأب ا َّي ا٧َِتَنی إ  ٤ًَُزَ ی٨ََِضاُظ َحً

 َ ِضُس٧ ًَ َِٟي٨َا َو ٔ ٨َا إ ِضُس ٧َبٔيِّ ًَ ١َ بَِي٨َُض٤َا َصَذا  ـِ َٓ ِرَص٥ٔ ََل  ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ ی٨َارٔ َواٟسِّ ی٨َاُر بٔاٟسِّ َِٟي٥ُِٜ اٟسِّ ٔ  ا إ

ں اجمدہ ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےک اپس اھٹیب  اھ اےنت ںیم اکی انسر آای اور وبال اے اوب علاارلنمح ںیم وسےن اک زویر انبات وہ

رکےت رےہ رھپ اس ےک وزؿ ےس زایدہ دانیر ےل رک اس وک اتچیب وہں اور ہی زایدیت اینپ تنحم ےک وعض ںیم اتیل وہں علااہلل نب رمع عنم 

اہیں کت ہک علااہلل نب رمع دجسم ےک دروازے رپ آےئ ای اےنپ اجونر رپ وسار وہےن وک آےئ اس وتق علااہلل نب رمع ےن اہک دانیر وک 

 دبےل ںیم دانیر ےک اور درمہ وک دبےل ںیم درمہ ےک چیب اور زایدیت ہن ےل یہی وتیص ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1561    حسیث 

وا اٟ ٩ًَِ  ٌُ ٥َ ََل َتبٔي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ِرَص٥َ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ی٨َاَری٩ِٔ َوََل اٟسِّ ی٨َاَر بٔاٟسِّ سِّ

ِرَص٤َئِن   بٔاٟسِّ



 

 

رضحت امثعؿ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای تم وچیب اکی دانیر وک دو دانیر ےک دبےل ںیم ہن اکی درمہ وک 

 دو درمہ ےک دبےل ںیم ۔
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ََرَ  ِٛ َ ٕٚ بٔأ اَیّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أَِو َورٔ َ٘ ََ ٔس َياَ٪ بَا ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَِٔی ُس ٌَ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ٣ُ ِرَزأئ  ٩ًَِ  ا٢َ أَبُو اٟسَّ َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ َوِز٧َٔضا 

 ٌَ َٟطُ ٣ُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ َصَذا إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ  ٥َ َی٨َِنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ اؤیَُة ٣َا أََري ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا بَأِّسا َس٤ٔ

ٔذُرنٔی ٣ٔ  ٌِ ِرَزأئ ٩ِ٣َ َي ا٢َ أَبُو اٟسَّ َ٘ ٩ًَِ َرأِیٔطٔ ََل َٓ ٥َ َویُِدبٔرُنٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اؤیََة أ٧ََا أُِخبٔرُُظ  ٌَ ٩ِ ٣ُ

ََٜتَب  َٓ ُط  َٟ ََٓذََکَ َذَٟٔک  أب  َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِرَزأئ  ٔس٦َ أَبُو اٟسَّ َٗ ٔلَی  ٤ًَُزُ ب٩ُِ  أَُسا٨َُٔٛک بٔأَِرٕق أ٧ََِت بَٔضا ث٥َُّ  أب إ َِٟدلَّ ا

ٍَ َذَٟٔک إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوِز٧ّا بَٔوِز٪ٕ  اؤیََة أَِ٪ ََل َتبٔي ٌَ ٣ُ 

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اعموہی نب ایب ایفسؿ ےن اکی ربنت اپین ےنیپ اک وسےن ای اچدنی اک اس ےک وزؿ ےس زایدہ وسےن ای 

ےس اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع وملس اس ےس عنم  اچدنی ےک دبےل ںیم اچیب وت اوب ادلردا ےن اؿ

رکےت ےھت رگم ربارب ربارب انچیب درتس رےتھک ےھت اعموہی ےن اہک ریمے زندکی ھچک ابقتح ںیہن ےہ اوب ادلردا ےن اہک الھب اکؿ ریمے 

اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس یک دحثی ایبؿ رکات وہں اور وہ ھجم  ذعر وبقؽ رکے اگ ارگ ںیم اعموہی وک اس دبہل دوں ںیم وت

ےس اینپ راےئ ایبؿ رکےت ںیہ اب ںیم اہمترے کلم ںیم ہن روہں اگ رھپ اوب دردا دمہنی ںیم رضحت رمع ےک اپس آےئ اور اؿ ےس ہی 

 ؽ رک۔ہصق ایبؿ ایک رضحت رمع ےن اعموہی وک اھکل ہک ایسی عیب ہن رکںی رگم ربارب وت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َصَب  وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ ََل َتبٔي َٗ أب  َِٟدلَّ ٚٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِٟورٔ وا ا ٌُ ٕف َوََل َتبٔي ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ وا  ُّٔ َصٔب إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ بٔاٟذَّ

َصٔب أََحُسص٤َُا  َٚ بٔاٟذَّ َِٟورٔ وا ا ٌُ ٕف َوََل َتبٔي ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ َِٟورٔ ٔ بٔا ِ٪ َُائْٔب َواِْلََّخُ ٧َأجزْ َوإ



 

 

٠َِي٥ُِٜ اٟز٣ََّاَئ َواٟز٣ََّاُئ صَُو اٟزِّبَا ًَ  ُٖ ِّی أََخا ٔن ََل ت٨ُِٔوزُِظ إ َٓ ٔلَی أَِ٪ ی٠ََٔخ بَِيَتطُ   اِست٨ََِوَزَک إ

رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای تم وچیب وسےن وک دبےل ںیم وسےن ےک رگم ربارب ربارب ہن زایدہ رکو اکی وک دورسے رپ اور ہن وچیب اچدنی 

ںیم اچدنی ےک رگم ربارب ہن زایدہ رکو اکی وک دورسے رپ اور ہن وچیب اچدنی وک دبےل ںیم وسےن ےک اس رطح رپ ہک اکی دقن ےک دبے 

وہ اور دورسا ودعے رپ ہکلب ھجت ےس ارگ اینت تلہم اچےہ ہک اےنپ  رھ ںیم ےس وہ رک آےئ وت اینت یھب ااجزت تم دے ںیم وخػ 

 رکات وہں اہمترے اورپ وسد اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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صَ  ٩ًَِ  َصَب بٔاٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ ََل َتبٔي َٗ أب  َِٟدلَّ َٚ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِٟورٔ وا ا ٌُ ٕف َوََل َتبٔي ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٔب إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ

 ٕ وا َطِيّئا ٨ِ٣َٔضا َُائّٔبا ب٨َٔأجز ٌُ ٕف َوََل َتبٔي ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوََل ُتٔظ َِٟورٔ ٔلَی أَِ٪ َی٠َٔخ  بٔا بَِيَتطُ  َوإِٔ٪ اِست٨ََِوَزَک إ

٠َِي٥ُِٜ اٟز٣ََّاَئ َواٟز٣ََّاُئ صَُو اٟزِّبَا ًَ  ُٖ ِّی أََخا ٔن ََل ت٨ُِٔوزُِظ إ َٓ 

رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای وچیب وسےن وک وسےن ےک رگم ربارب ربارب ہن زایدہ رکو اکی وک دورسے رپ اور ہن وچیب اکی وک دورسے رپ اور 

رپ ہک اکی دقن وہ دورسا ودعہ رپ ہکلب ھجت ےس ارگ اینت تلہم اچےہ ہک اےنپ  رھ ںیم ےس  ہن وچیب اچدنی وک دبےل ںیم وسےن ےک اس رطح

 وہ رک آےئ وت اینت یھب ااجزت تم دے ںیم وخػ رکات وہں اہمترے اورپ وسد اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ےک ایبؿ ںیماتکب  :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1565    حسیث 

َُ ََأْٟئ ب٨َٔ  ٩ًَِ  َٔ َوََل یَُبا ا َُ بٔاٟؼَّ ا ِرَص٥ٔ َواٟؼَّ ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ ی٨َارٔ َواٟسِّ ی٨َاُر بٔاٟسِّ أب اٟسِّ َِٟدلَّ ٕ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  أجز

ںیم اکی دانیر ےک اچےہ اکی درمہ دبےل ںیم اکی درمہ ےک اور اکی اصع دبےل ںیم اکی رضحت رمع ےن اہک اکی دانیر دبےل 

 اصع ےک اور ہن وچیب دقن دبےل ںیم ودعے ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔وسےن اور اچدنی یک عیب
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 َ ٕة أَِو ٣َا یُکَا٢ُ أَِو یُوَزُ٪ ب٤َٔا یُِؤَ َـّ ٔ و٢ُ ََل رٔبّا إَٔلَّ فٔی َذَصٕب أَِو فٔی ٓ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ُب ٩ًَِ َس  ١ُ أَِو ُيِْشَ

 ای وج زیچ انپ وتؽ رک یتکب ےہ اھکےن ےنیپ یک ۔دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ںیہن راب ےہ رگم وسےن ںیم ای اچدنی ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِٟ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٔ فٔی اِْلَِرٔق ٩ًَِ َس َشاز َٔ ِٟ ٚٔ ٩ِ٣ٔ ا َِٟورٔ َصٔب َوا ٍُ اٟذَّ ِل َٗ و٢ُ  ُ٘  ٤َُشئَّب َي

 دیعس نب بیسم ےتہک ےھت روہیپ ارشیف اک اکاٹن وگای کلم ںیم اسفد رکان ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیم اتکب عیب ےک :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔
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 ِ ا إَٔذا ََاَ٪ تٔب ّٓ َصٔب ٔجزَا َة بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٔة َوا َـّ ٔٔ ِٟ صََب بٔا ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض أَِ٪ َيِظتَرَٔي اٟزَُّج١ُ اٟذَّ ا َٗ أ٣ََّ َٓ  َّ ِس ٔػي َٗ ّرا أَِو َح٠ِّيا 

َراص٥ُٔ  َّي يُ  اٟسَّ ا َحً ّٓ َٔک ٔجزَا ََل ی٨ََِبغٔی ْٔلََحٕس أَِ٪ َيِظتَرَٔي َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ُسوَزةُ  ٌِ ٤َِٟ ٧َا٧ٔيرُ ا ُسوَزةُ َواٟسَّ ٌِ ٤َ ِٟ إِٔ٪ ا َٓ سَّ  ٌَ ٥َ٠َ َوُي ٌِ

ا َو  ّٓ ُظ َوُيِظتََري ٔجزَا ًَسُّ زَُر حٔيَن یُتَِرُک  َِ ِٟ ٤ََّا یَُزازُ بٔطٔ ا إ٧ٔ َٓ ا  ّٓ ا ٣َا ََاَ٪ اِطتُرَٔي َذَٟٔک ٔجزَا َٓأ٣ََّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َٔ ا َِٟيَص صََذا ٩ِ٣ٔ بُُيو

َضِيَئةٔ  َٛ ا  ّٓ َُ َذَٟٔک ٔجزَا ٤ََّا ابِتَٔيا ا َوإ٧ٔ ّٓ ََ َذَٟٔک ٔجزَا َََٓل بَأَِض أَِ٪ یَُبا َِٟحلِٔی  ٔ َوا بِر ٔ َو٧َِحؤص٤َٔا ٩ِ٣ٔ  یُوَزُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ ٤ِز ِٟٔح٨َِلٔة َواٟتَّ ا

ًَّٟٔي تَُبا ٤ٌَٔةٔ ا ِ ا بَأِْض اِْلَك ّٓ َٔ َذَٟٔک ٔجزَا ٠َِيَص بٔابِتَٔيا َٓ ا َو٣ِٔث٠َُضا یُکَا٢ُ  ّٓ  َُ ٔجزَا

 اہلل ہیلع ےن ارگ وسےن وک اچدنی ےک دبےل ںیم ای اچدنی وک وسےن ےک دبےل ںیم ڈریھ اگل رک رخدیے وت ھچک ابقتح 
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ان ریغب ےنگ وہےئ اجزئ ںیہن ہکلب اس ںیم دوھاک ےہ اور املسمونں ےک ںیہن ےہ بج وہ ڈیل وہں ای زویر وہں نکیل روےپ ارشیف اک رخدی

دوتسر ےک الخػ ےہ نکیل وسےن اچدنی اک ڈال ای زویر وج لت ےک اتکب ےہ اس وک الکٹ ےس رخدیان ےسیج وہیگں ای وجھکر وریغہ وک رخدیےت 



 

 

 ںیہ ربا ںیہن ےہ۔
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 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےن اور اچدنی یک عیب اک ایبؿ وکسمک وہ ای ریغ وکسمک ۔

     1569    حسیث 

ْة بَٔس٧َا٧ٔي َـّ ٔ ا أَِو َخاَت٤ّا َوفٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َذَصْب أَِو ٓ ّٔ ا أَِو َسِي ّٔ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ اِطتََري ٣ُِؼَح َٓإٔ٪َّ ٣َا اِطتُرَٔي َٗ َر أَِو َزَراص٥َٔ 

 ٔ ٠َُثئِن َوٗ إِٔ٪ ََا٧َِت ٗٔي٤َُة َذَٟٔک اٟثُّ َٓ ٔلَی ٗٔي٤َتٔطٔ  َُّط ی٨َُِوزُ إ إ٧ٔ َٓ َصُب بَٔس٧َا٧ٔيَر  ٠َُث ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوٓٔيطٔ اٟذَّ َصٔب اٟثُّ ي٤َُة ٣َا ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ

 ٔ ٔلَی ََٓذَٟٔک َجائٔزْ ََل بَأَِض بٔطٔ إَٔذا ََاَ٪ ذَٟ ُٚ ٧ُٔوَز إ َِٟورٔ ا ٓٔيطٔ ا َّ٤٣ٔ ٔٚ َِٟورٔ َک یَّسا بَٔيٕس َوََل یَُٜوُ٪ ٓٔيطٔ َتأِخٔيْر َو٣َا اِطتُرَٔي ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک بٔا

ََٓذَٟٔک َجائٔزْ ََل بَأَِض  ٠َُث  ٚٔ اٟثُّ َِٟورٔ ٠َُثئِن َوٗٔي٤َُة ٣َا ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ ََاَ٪ ٗٔي٤َُة َذَٟٔک اٟثُّ َٓ ٥َِٟ بٔطٔ إٔذَ ٗٔي٤َتٔطٔ  ا ََاَ٪ َذَٟٔک یَّسا بَٔيٕس َو

ٔ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس٧َا  َیز٢َِ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

 اہک امکل ےن وج صخش الکؾ دیجم ای ولتار ای اوگنیھٹ سج ںیم وسان ای اچدنی اگل وہ روےپ ارشیف ےک دبےل ںیم رخدی رکے وت دںیھکی ےگ ارگ

 اس وک رخدی ایک اور اس زیچ یک تمیق دو ثلث ےس مک ںیہن ےہ اور سج دقر اؿ زیچوں ںیم وسان اگل وہا ےہ اور ارشویفں ےک دبےل ںیم

وسان اس ںیم اگل وہا ےہ اس یک تمیق اکی ثلث ےس زایدہ ںیہن ےہ وت درتس ےہ بج دقنا دقن وہ ایس رطح ارگ اچدنی یگل وہیئ ےہ 

 اور روویپں ےک دبےل ںیم رخدی ایک بت یھب یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب فرػ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب فرػ ےک ایبؿ ںیم

     1570    حسیث 

ا ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َإر  ّٓ َِٟت٤ََص َِصِ َّطُ ا يِّ أ٧َ َِٟحَسثَأ٪ ا٨َِّْٟصٔ تََراَوِؿ٨َا ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا َٓ ًَانٔی ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِئس اهَّللٔ  َس َٓ ا٢َ  َٗ

ابَٔة َو  َِ ِٟ َّي َیأِتَٔيىٔي َخازٔنٔی ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َحً َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ِّبَُضا فٔی یَسٔظ َ٘ َصَب يُ َٖ ٣ٔىِّي َوأََخَذ اٟذَّ َّي اِػَْطَ ا٢َ َحً َ٘ َٓ  ٍُ أب َيِش٤َ َِٟدلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

ارٔ َٔ ٔ ٤ًَُزُ َواهَّللٔ ََل ُت ٚٔ رٔبّا إ َِٟورٔ َصُب بٔا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟذَّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّي َتأُِخَذ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ُط َحً َلَّ َصاَئ َوَصاَئ ِٗ



 

 

ٌٔي ٔ رٔبّا إَٔلَّ صَاَئ َوَصاَئ َواٟظَّ ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ِٟبُرِّ رٔبّا إَٔلَّ َصاَئ َوصَاَئ َواٟتَّ ِٟبُرُّ بٔا ٔ رٔبّا إَٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َوا ٌٔير  رُ بٔاٟظَّ

امکل نب اوس ےن اہک ےھجم احتج وہیئ وس دانیر ےک درمہ ےنیل یک وت ےھجم البای ہحلط نب دیبعاہلل ےن رھپ مہ دوونں رایض وہےئ فرػ ےک 

ہک ریما زخایچن اغہب آ اجےئ اورپ اور اوہنں ےن دانیر ھجم ےس ےل ےئل اور اہھت ےس ٹل ٹلپ رکےن ےگل اور اہک ربص رکو اہیں کت 

 رضحت رمع ےن ہی نس رک اہک ںیہن مسق دخا یک تم وھچڑان ہحلط وک ریغب روےپ ےئل رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وسےن اک انچیب

دبےل وجھکر ےک انچیب راہ  اچدنی ےک دبےل ںیم راب ےہ رگم بج دقنا دقن وہ اور ویہگں دبےل وہیگں ےک انچیب راب ےہ رگم دقنا دقن اور وجھکر

 ےہ رگم دقنا دقن اور وج دبےل وج ےک انچیب راہ ےہ رگم دقنا دقن اور کمن دبےل کمن ےک انچیب راہ ےہ رگم دقنا دقن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ػ ےک ایبؿ ںیمعیب فر

     1571    حسیث 

 َ٘ ُظ ا٧َِت أََراَز َرزَّ َٓ ا  ّٔ ٔ َٖ اٟزَُّج١ُ َزَراص٥َٔ بَٔس٧َا٧ٔيَر ث٥َُّ َوَجَس ٓٔيَضا زِٔرَص٤ّا َزائ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا اِػَْطَ َِٟيطٔ َٗ ٔ ی٨َارٔ َوَرزَّ إ ُٖ اٟسِّ َف َِصِ

ٔشيرُ ٣َا َُکٔ  ِٔ َِٟيطٔ زٔی٨َاَرُظ َوَت ٔ ُط َوأََخَذ إ َٗ ٚٔ رٔبّا إَٔلَّ َورٔ َِٟورٔ َصُب بٔا ا٢َ اٟذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َظ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َََٓل ت٨ُِٔوزُِظ َوصَُو إَٔذا َر  ٔلَی أَِ٪ ی٠ََٔخ بَِيَتطُ  أب َوإِٔ٪ اِست٨ََِوزََک إ َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٠ًََِيطٔ زِٔرصَ َصاَئ َوَصاَئ َو َس أَِ٪ زَّ  ٌِ ََ  ٕٖ ٤ّا ٩ِ٣ٔ َِصِ

 َّ ُٖ َوإ٧ٔ ِ َف اْٟصَّ َ٘ َظ َذَٟٔک َوا٧َِت ٠َٔذَٟٔک َُکٔ َٓ  ٔ ٤َُِٟتأََّخِّ ِئئ ا ی٩ِٔ أَِو اٟظَّ َٟةٔ اٟسَّ ٔ طُ ََاَ٪ ب٨ِ٤َٔز َٗ ارٔ َٔ أب أَِ٪ ََل ُي َِٟدلَّ ٤َا أََراَز ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

ًَأجَّل  ُط  ا٦ُ ٠َُُّ ٌَ ُٚ َواٟلَّ َِٟورٔ َصُب َوا ََ اٟذَّ َّطُ ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ یَُٜوَ٪ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َتأِخٔيْر َوََل ٧َٔوَزْة َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ یَُبا إ٧ٔ َٓ  بٔآٔج١ٕ 

ُٓطُ  ّة أَِػ٨َا َٔ ٔ ٕٕ َواحٕٔس أَِو ََاَ٪ ٣ُِدَت٠  ٔػ٨ِ

اس وک ریھپان اچےہ وت بس اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن روےپ ارشویفں ےک دبےل ںیم ےیل رھپ اس ںیم اکی روہیپ وھکاٹ الکن اب 

ارشل ںں اینپ ریھپ ےل اور بس روےپ اس ےک واسپ دے دے ویکہکن آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وسان دبےل ںیم اچدنی 

ےک راب ےہ رگم بج دقنا دقن وہ اور رضحت رمع ےن رفامای ارگ ھجت ےس اےنپ  رھ اجےن یک تلہم امےگن وت تلہم ہن دے ارگ اکی روہیپ 

اس وک ریھپ دے اگ اور اس ےس دجا وہ اجےئ اگ وت لثم دنی ےک ای اعیمد ےک وہ اجےئ اگ ایس واےطس ہی رکموہ ےہ وخد اس عیب وک وتڑ ڈاب ا 

 اچےیہ ہک اکی رطػ دقن وہ دورسے رطػ ودعہ وخاہ اکی سن ای یئک سن وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمہلط اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمہلط اک ایبؿ

     1572    حسیث 

َصَب بٔاٟذَّ  ٔب یَُزاك١ُٔ اٟذَّ ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا َّطُ َرأَي َس َُٗشِيٕم ا٠َِّٟيثٔيِّ أ٧َ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ُ َذَصَبُط ف ْ ُيَِفٔ َٓ ةٔ َصٔب  َّٔ ٔ ی ٛ

 ِٟ ًَِتَس٢َ َٟٔشاُ٪ ا إَٔذا ا َٓ ي  ٤ِٟٔيزَأ٪ اِْلَُِّخَ ةٔ ا َّٔ ٔ َّٟٔذي یَُزاك٠ُٔطُ َذَصَبطُ فٔی ٛ ُْ َػاحٔبُطُ ا ٤ِٟٔيزَأ٪ َوُيَِفٔ ًَِليا  ٤ٔيزَأ٪ أََخَذ َوأَ

سب ط ےن اہک دیعس نب بیسم وک داھکی بج وسےن وک وسےن ےک دبےل ںیم ےتچیب وت اےنپ
ق
وسےن وک اکی ہلپ ںیم رےتھک  سیدی نب علااہلل نب 

 ۔اور دورسا صخش اےنپ وسےن وک دورسے ےلپ ںیم راتھک بج رتازو اک اکانٹ ربارب وہ اجات وت دورسے اک وسان ےل اتیل اور اانپ وسان دے دےتی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ےک ایبؿ ںیماتکب  :   ابب

 رمہلط اک ایبؿ

     1573    حسیث 

َُّط ََل بَأَِض بَٔذ  ٚٔ ٣َُزاك٠ََّة أ٧َ َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ َصٔب َوا َصٔب بٔاٟذَّ ٍٔ اٟذَّ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی بَِي ًََْشَ زٔی٨َاّرا َٗ َٟٔک أَِ٪ َیأُِخَذ أََحَس 

ٔ َز٧َا٧ٔيَر یَّسا بَٔيٕس إَٔذا ة َْشَ ٌَ َٟةٔ  َٔ ٔ َٔک ب٨ِ٤َٔز ا فٔی ذَٟ ـّ َراص٥ُٔ أَِي َسزُ َواٟسَّ ٌَ ِٟ اَؿ١َ ا َٔ يِٕن َوإِٔ٪ َت ٌَ ًَِي٨ّا َٔ َصَبئِن َسَواّئ   ََاَ٪ َوِزُ٪ اٟذَّ

 ٔ ٧َا٧ٔير  اٟسَّ

اہک امکل ےن وج صخش وسےن وک وسےن ےک دبےل ںیم وتؽ رک ےچیب وت ھچک ابقتح ںیہن ارگہچ اکی ڑلپے ںیم ایگرہ دانیر ڑچںیھ اور 

 دورسی رطػ دس دانیر بج دقنا دقن وہں اور وزؿ ربارب وہ ارگہچ امشر ںیم مک زایدہ وہں ااسی یہ درامہ اک مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایب

 

 ی
عب
 ؿعیب 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1574    حسیث 



 

 

ََل یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّي يِش ٩ًَِ  ُط َحً ٌِ ٔ  َتِوَٓٔيطُ ب

علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش اعطؾ رخدیے رھپ اوکس ہن ےچیب بج کت اس رپ ہضبق 

 ہن رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیماتکب عیب ےک ایبؿ  :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1575    حسیث 

ََل یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ طُ ٩ًَِ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َي ُط َحً ٌِ ٔ  ب

ےن رفامای وج صخش اانج رخدیے رھپ اس وک ہن ےچیب بج کت اس رپ  واتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملسعلااہلل نب رمع ےس ر

 ہضبق ہن رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن

 

 ی
عب
 یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ عیب 

     1576    حسیث 

 َُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َبَِتا ًَ َّی اهَّللُ  ٨َّا فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٠ًََِي٨َا ٩ِ٣َ َیأ٣ُِز٧َُا ٩ًَِ  ُث  ٌَ َيِب َٓ ا٦َ  ٌَ اٟلَّ

 َ٤ِٟ أٟطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ طُ بٔا٧ِت ٌَ ِب١َ أَِ٪ ٧َبٔي َٗ ٔلَی ٣َکَإ٪ ٔسَواُظ  ٨َاُظ ٓٔيطٔ إ ٌِ َّٟٔذي ابَِت  کَأ٪ ا

علااہلل نب رمع ےن اہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک زامےن ںیم اانج رخدیےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وملس امہرے اپس اکی 

 اھٹ ےل اجںیئ اہجں رخدیا ےہ لبق اس ےک ہک مہ اس وک عیب رکںی ۔آدیم ےتجیھب ےھت وہ مہ وک مکح رکات  اھ ہک ہلغ اس ہگج ےس ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1577    حسیث 

ٜٔي٥ْ اٟلَّ  ََ َح َبا َٓ أب ٨٠َّٟٔأض  َِٟدلَّ ا٣ّا أ٣َََز بٔطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٌَ َ ََ ك ٜٔي٥َ ب٩َِ حٔزَا٦ٕ ابَِتا ٍٕ أَ٪َّ َح ٔ َّ ٩ًَِ ٧َآ َب٠َ َٓ ِب١َ أَِ٪ َيِشَتِوَٓٔيُط  َٗ ا٦َ  ٌَ

 ٌِ ا٣ّا ابَِت ٌَ َ ٍِ ك ٔ ا٢َ ََل َتب َٗ ٠َِيطٔ َو ًَ أب ََفَزَُّظ  َِٟدلَّ َّي َتِشَتِوَٓٔيطُ َذَٟٔک ٤ًََُز ب٩َِ ا  َتُط َحً



 

 

انعف ےس رواتی ےہ ہک میکح نب زحاؾ ےن ہلغ رخدیا وج رضحت رمع ےن ولوگں وک دولاای  اھ رھپ میکح نب زحاؾ ےن اس ہلغ وک چیب ڈاال ہضبق 

ے رھپ اس وک تم چیب ےس ےلہپ بج رضحت رمع وک اس یک ربخ یچنہپ آپ ےن وہ ہلغ میکح نب زحاؾ وک رھپوا دای اور اہک سج ہلغ وک وت رخدی

 بج کت اس رپ ہضبق ہن رک ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1578    حسیث 

ٍَ ٩ًَِ ٣َا َٓتََباَی َِٟحارٔ  ٔ ا ا٦ ٌَ َ ٥َٜٔ ٩ِ٣ٔ ك َِٟح َجِت ٨٠َّٟٔأض فٔی َز٣َأ٪ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ُط أَ٪َّ ُػُٜوَّا ََّخَ َِ َّطُ ب٠ََ ا٨َّٟاُض ت٠َِٔک  ٟٔک أ٧َ

ََٓسَخ١َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ُٓوَصا  ِب١َ أَِ٪ َيِشَتِو َٗ ُٜوَک بَِي٨َُض٥ِ  ًَلَی اٟؼُّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َػل

اََل َصذٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أًَُوذُ بٔاهَّللٔ َو٣َا َذاَک  َ٘ َٓ ٍَ اٟزِّبَا یَا ٣َزَِواُ٪  اََل أَتُٔح١ُّ بَِي َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح َضا ا٨َّٟاُض ث٥َُّ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٌَ ُٜوُک َتَباَي ٔ اٟؼُّ ظ

َث  ٌَ َب َٓ ُٓوَصا  ِب١َ أَِ٪ َيِشَتِو َٗ ٔلَی أَص٠َِٔضا بَاًُوَصا  و٧ََضا َی٨ِزًُٔو٧ََضا ٩ِ٣ٔ أَیِسٔي ا٨َّٟأض َوَیزُزُّو٧ََضا إ ٌُ َض یَتَِب ََِٟحَ  ٣َزَِواُ٪ ا

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رمواؿ نب مکح ےک دہع وکحتم ںیم ولوگں وک دنسںی ںیلم اجر ےک ہلغ یک ولوگں ےن اؿ دنسوں وک اچیب اکی 

 ںیم الںیئ وت زدی نب اثتب اور اکی اور احصہب رمواؿ ےک اپس  ےئ اور اہک ایک وت دورسے ےک اہھت لبق اس ابت ےک ہک ہلغ 

 

ة

 

 ض
اےنپ قی

راب وک درتس اجاتن ےہ اے رمواؿ رمواؿ ےن اہک اعمذاہلل ایک ےتہک وہ اوہنں ےن اہک ہک ہی دنسںی نج ولوگں ےن رخدیا رھپ رخدی رک 

  ہک وہ دنسںی ولوگں ےس نیھچ رک دنس واولں ےک وحاےل رک دںی ۔دوابرہ اچیب ہلبق ہلغ ےنیل ےک رمواؿ ےن وچدیکار وک اجیھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1579    حسیث 

ََٓذَصَب بٔطٔ اٟزَُّج١ُ ا ٔلَى أََج١ٕ  ا٣ّا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ إ ٌَ َ ََ ك طُ أَ٪َّ َرُجَّل أََراَز أَِ٪ یَبَِتا َِ َُّط ب٠ََ ا٦َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌَ ُط اٟلَّ ٌَ َّٟٔذي یُزٔیُس أَِ٪ َیبٔي

َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَیَِّضا تُٔحبُّ أَِ٪ أَ  و٢ُ  ُ٘ بََر َوَي ١َ یُزٔیطٔ اٟؼُّ ٌَ َح َٓ  ٔٚ و ٔلَى اٟشُّ ِبَس إ ًَ َٓأََتَيا   َٞ َِٟيَص ٨ًَِٔس ىٔي ٣َا  ٌُ َُ أََتبٔي ٤ُِٟبَِتا ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٝ َٟ  ََ بَِتا

َِٟيَص ٨ًِٔ  ٍِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َٔ ََل َتبَِت ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٤ُ٠ِٟٔبَِتا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ   َٝ ٔ ا َذٟ ََٓذََکَ َِٟيَص اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍِ ٣َا  ٔ ٍٔ ََل َتب ٔ ا٢َ ٠َِٟٔبائ َٗ  َسُظ َو

 َٞ  ٨ًَِٔس



 

 

اامؾ امکل وک اچنہپ اکی صخش ےن اانج رخدیان اچاہ اکی صخش ےس ودعے رپ وت اب عئ رتشمی وک ابزار ںیم ےل ایگ اور اس وک وبرے داھک رک 

 ےنہک اگل وکؿ ےس ہلغ ںیم اہمتری واےطس رخدی رکوں رتشمی ےن اہک ایک وت ریمے اہھت اس زیچ اک اتچیب ےہ وج وخد ریتے اپس ںیہن ےہ رھپ

اب عئ اور رتشمی دوونں علااہلل نب رمع ےک اپس آےئ اور اؿ ےس ایبؿ ایک علااہلل نب رمع ےن رتشمی ےس اہک تم رخدیو اس زیچ وک وج 

 اب عئ ےک اپس ںیہن ےہ اور اب عئ ےس اہک تم چیب اس زیچ وک وج ریتے اپس ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1580    حسیث 

 ٩ِ٣ٔ َُ ِّی َرُج١ْ أَبَِتا ٔن ٤َُِٟشئَّب إ ٌٔئس ب٩ِٔ ا و٢ُ َٟٔش ُ٘ َ٪ َي ٤َُِٟؤذِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َلي ا٨َّٟاُض ٩ًَِ َج٤ٔي١َ ب٩َِ  ٌِ ًَّٟٔي ُت ٚٔ ا اِْلَِرَزا

ٌٔيْس أَتُ  َُٟط َس ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَلَیَّ إ ٤ُوَ٪  ـِ ٤َِٟ ا٦َ ا ٌَ ٍَ اٟلَّ َِٟحارٔ ٣َا َطاَئ اهَّللُ ث٥َُّ أُرٔیُس أَِ٪ أَبٔي َِّٓيُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک بٔا زٔیُس أَِ٪ تَُو

٨ََضاظُ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َت  ٌِ ًَّٟٔي ابَِت ٚٔ ا َٔک  اِْلَِرَزا  ٩ًَِ ذَٟ

لیمج نب علاارلنمح ےن دیعس نب بیسم ےس اہک ںیم اؿ ولغں وک وج رساکر یک رطػ ےس ولوگں وک رقمر ںیہ اجر ںیم رخدی رکات وہں 

 ےن رھپ ںیم اچاتہ وہں ہک ہلغ وک اعیمد اگل رک ولوگں ےک اہھت وچیبں دیعس ےن اہک وت اچاتہ ےہ اؿ ولوگں وک ایس ہلغ ںیم ےس ادا رکے وج وت

 رخدیا ےہ لیمج ےن اہک اہں دیعس نب بیسم ےن اس ےس عنم ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ہ اک ایبؿ اور اھکےن یک زیچوں وک لبق ہضبق ےک ےنچیب اک ایبؿ

 

 ی
عب
 عیب 

     1581    حسیث 

ا٣ّا بًُزا أَ  ٌَ َ َّطُ ٩ِ٣َ اِطتََري ك َٖ ٓٔيطٔ أ٧َ َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٌٔيّرا أَِو ُس٠ِّتا أَِو ذَُرّة أَِو َٗ ِو َط

 ٔ ِٟ٘ ا يُِظبٔطُ ا ٔة أَِو َطِيّئا ٤٣َّٔ ِِٟ٘ٔل٨ٔيَّ ُِٟحبُؤب ا ٔ ٠ََُِّضا اٟزَّیِٔت زُِخ٨ّا أَِو َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا َاةُ أَِو َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اِْلُز٦ُ ا َتحُٔب ٓٔيطٔ اٟزََّ َة ٤٣َّٔ ِل٨ٔيَّ

٤ُِٟبِتَ  إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ٚٔ َوا٠َّٟبَٔن َو٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْلُِز٦ ٔ ير ُِٟحبِٔن َواٟظِّ َِٟد١ِّ َوا َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٩ٔ٤ِ َوا ٍُ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َواٟشَّ ََ ََل َیبٔي ا

َّي ُط َوَيِشَتِوَٓٔيطُ  َحً ـَ ٔ ب ِ٘  َي

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ وج صخش اانج رخدی رکے ےسیج وہیگں وج وجار ابفرہ ڈاںیل وریغہ نج ںیم زوکة وابج 



 

 

وج اس ےک اشمہب ںیہ وت  وہیت ےہ ای رویٹ ےک اسھت اھکےن یک زیچںی ےسیج زوتیؿ اک لیت ای یھگ ای دہش ای رسہک ای رینپ ای دودھ ای لت اک لیت اور

 اؿ ںیم ےس وکیئ زیچ ہن ےچیب بج کت اؿ رپ ہضبق ہن رک ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانج وک اعیمد رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 د رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿاانج وک اعیم

     1582    حسیث 

 ُ ٔلَی أََج١ٕ ث ٍَ اٟزَُّج١ُ ح٨َِٔلّة بَٔذَصٕب إ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ی٨ََِضَيأ٪ أَِ٪ َیبٔي ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ٌٔيَس ب٩َِ ا َصٔب َت٤ِّزا ٩ًَِ َس ٥َّ َيِظتَرَٔي بٔاٟذَّ

صََب  بَٔف اٟذَّ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ 

   ایعمد اگل رک رھپ لبق  دیعس نب

 

بیسم اور امیلسؿ نب اسیر عنم رکےت ےھت اس ابت ےس وکیئ صخش وہیگں وک وسےن ےک دبےل ںیم پ

 وسان ےنیل ےک اس ےک دبےل ںیم وجھکر ےل ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اتکب عیب :   ابب

 اانج وک اعیمد رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1583    حسیث 

 ٌَ ٍُ اٟلَّ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َیبٔي ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ٔس ب٩ِٔ  َُّط َسأ٢ََ أَبَا بَِْکٔ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ٕس أ٧َ َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔير َٛ ٔلَی أََج١ٕ ٩ًَِ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ بَٔذَصٕب إ

٩ًَِ ٣َأٟکث٥َُّ َيِظ  ثَىٔي  ٨ًَُِط و َحسَّ َظ َذَٟٔک َو٧ََنی  َْکٔ َٓ َصَب  بَٔف اٟذَّ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َصٔب َت٤ِّزا   تَرٔي بٔاٟذَّ

ریثک نب رفدق ےن اوبرکب نب دمحم نب رمعو نب زحؾ ےس وپاھچ وکیئ صخش اانج وک وسےن ےک دبےل ںیم اعیمد اگل رک ےچیب رھپ لبق وسان ےنیل 

 وجھکر رخدی ےل اوہنں ےن اہک ہی رکموہ ےہ اور عنم ایک اس ےس ۔ ےک اس ےک دبےل ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج وک اعیمد رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1584    حسیث 



 

 

َٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٔطَضإب ب٤ِٔٔث١ٔ ذَٟ

 انب اہشب ےس یھب ااسی یہ رموی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج وک اعیمد رپ انچیب سج رطح رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     1585    حسیث 

ٌٔيُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِ٪ ََل  َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ َواب٩ُِ ٔطَضإب  ٔس ب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ َيَشإر َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ٍَ اٟزَُّج١ُ ح٨َِٔلّة ا َیبٔي

 َّٟ ٌٔطٔ ا َصَب ٩ِ٣ٔ بَِي بَٔف اٟذَّ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َصٔب َت٤ِّزا  ا أَِ٪ َيِظتَرَٔي بَٔذَصٕب ث٥َُّ َيِظتَرٔي اٟزَُّج١ُ بٔاٟذَّ أ٣ََّ َٓ ِٟٔح٨َِلَة  ٔذي اِطتََري ٨ِ٣ُٔط ا

ِب١َ  َٗ ِٟح٨َِٔلَة  ََ ٨ِ٣ٔطُ ا َّٟٔذي بَا ٌٔطٔ ا ٔ ٔ بَائ َُيِر ٔلَی أََج١ٕ َت٤ِّزا ٩ِ٣ٔ  ِٟح٨َِٔلَة إ ََ بَٔضا ا ًَّٟٔي بَا َصٔب ا َصَب َویُٔحي١َ بٔاٟذَّ بَٔف اٟذَّ ِ٘  أَِ٪ َي

 ًَ ٤َِز  َّٟٔذي اِطتََري ٨ِ٣ٔطُ اٟتَّ َٗ ا َََٓل بَأَِض بَٔذَٟٔک   ٔ ٤ِز ٔ اٟتَّ ٠ًََِيطٔ فٔی ث٤ََز ُط  َٟ ًَّٟٔي  َصٔب ا ِٟٔح٨َِلَة بٔاٟذَّ ََ ٨ِ٣ٔطُ ا َّٟٔذي بَا ی٤ٔطٔ ا ا٢َ لَی َُغٔ

٥ِ٠َ َیَزِوا بٔطٔ بَأِّسا َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َُيَِر َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُِٟت  َ ِس َسأ َٗ  ٣َأٟک َو

اور امیلسؿ نب اسیر اوبرکب نب دمحم اور انب اہشب ےن اس ابت ےس عنم ایک ےہ ہک وکیئ آدیم وہیگں وک  اہک امکل ےن دیعس نب ابیسمل

وسےن ےک دبےل ںیم ےچیب رھپ اس وسےن ےک دبےل وجھکر رخدی ےل ایس صخش ےن سج ےک اہھت وہیگں ےچیب لبق اس ابت ےک ہک 

وجھکر رخدیے وساےئ اس صخش ےک سج ےک اہھت وہیگں ےچیب وسےن رپ ہضبق رکے ارگ اس وسےن ےک دبےل ںیم یسک اور صخش ےس 

 ںیہ اور وجھکر یک تمیق اک وحاےل رک دے اس صخش رپ سج ےک اہوھتں وہیگں ےچیب ںیہ وت درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانج ںیم فلس رک ےن اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ںیم فلس رک ےن اک ایبؿ

     1586    حسیث 

ٖٔ َٔٔش  ٤َِِٟوُػو ا٦ٔ ا ٌَ َٕ اٟزَُّج١ُ اٟزَُّج١َ فٔی اٟلَّ ا٢َ ََل بَأَِض بٔأَِ٪ ُيَش٠ِّ َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم ٣َا ٩ًَِ  ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ

٥ِ َی٩ُِٜ فٔی َز  ٥َِٟ َیِبُس َػََلحُطُ َٟ  ٕ ٥ِ یَِبُس َػََلحُُط أَِو َت٤ِز َٟ  َٕ  ِر



 

 

علااہلل نب رمع ےن اہک ھچک ابقتح ںیہن ارگ اکی رمد دورسے رمد ےس فلس رکے اانج ںیم بج اس اک ووا ایبؿ رک دے رنخ 

 ای ایسی وجھکر ںیم ہن وہ سج یک  رتہی اک رقمر رک ےک اعیمد نیعم رپ بج وہ ملس یسک اےسی تیھک ںیم ہن وہ سج یک  رتہی اک احؽ ولعمؾ ہن وہ

 احؽ ولعمؾ ہن وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانج ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1587    حسیث 

ا٢َ ٣َا ٥ِ٠َ َیحِٔس َٗ َٓ َح١َّ اِْلََج١ُ  َٓ ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم  ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ ا٦ٕ َٔٔش ٌَ َ َٕ فٔی ك ٍٔ ٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ َس٠َّ ٔ َِٟبائ َُ ٨ًَِٔس ا ٤ُِٟبَِتا ا

َٟطُ أَِ٪ َیأُِخَذ ٨ِ٣ٔطُ إَٔلَّ  َُّط ََل ی٨ََِبغٔی  إ٧ٔ َٓ ُط  َٟ ا َٗ َ أ َٓ ََ ٨ِ٣ٔطُ  ا ابَِتا اّئ ٤٣َّٔ َٓ َّطُ ََل َو ِي٨ٔطٔ َوإ٧ٔ ٌَ َِٟيطٔ َٔ ٔ ٍَ إ َٓ َّٟٔذي َز ٩َ٤َ ا طُ أَِو َذَصَبطُ أَِو اٟثَّ َٗ َورٔ

َّٟٔذي زَ  ٩ٔ٤َ ا َُّط إَٔذا أََخَذ َُيَِر اٟثَّ َٔک أ٧َ طُ ٨ِ٣ُٔط َوذَٟ ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َي ٩ٔ٤َ َطِيّئا َحً ٕة َُ َيِظتَرٔي ٨ِ٣ٔطُ بَٔذَٟٔک اٟثَّ ٌَ َٓطُ فٔی ٔس٠ِ َِٟيطٔ أَِو َِصَ ٔ ٍَ إ َٓ ٔ يِر

ِس ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک َو َ٘ ي َٓ ِب١َ أَِ٪ يُِشَتِو َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍُ اٟلَّ ُضَو بَِي َٓ ََ ٨ِ٣ُٔط  َّٟٔذي ابَِتا ا٦ٔ ا ٌَ ٩ًَِ اٟلَّ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ِب١َ أَِ٪ يُِشَتِوفَی َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍٔ اٟلَّ  بَِي

رکے اانج ںیم رنخ رقمر رک ےک دمت نیعم رپ وت بج دمت زگرے اور اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ وج صخش فلس 

ےل ہی  رخدیار اب عئ ےک اپس وہ اانج ہن اپےئ اور فلس وک خسم رکے وت رخدیار وک اچےیہ اینپ اچدنی ای وسان دای وہ ای تمیق دی وہیئ ہنیعب ریھپ

رپ ہضبق ہن رک ےل ویکہکن ارگ رخدیار ےن وج تمیق دی  ہن رکے ہک اس ےک دبےل ںیم دورسی یئش اب عئ ےس رخدی ےل بج کت اےنپ نمث

ےہ اس ےک وسا ھچک ےل آای اس ےک دبےل ںیم دورسا اابسب رخدی ےل وت اس ےن اانج وک لبق ہضبق ےک اچیب اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وملس ےن اس ےس عنم ایک ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1588    حسیث 



 

 

 ٔ إ َٓ َِٟيَک  ٔ ُت إ ٌِ َٓ َّٟٔذي َز ٩ٔ٤َ ا ٍٔ أ٠َِٔٗىٔي َوأ٧ُِٔوزَُک بٔاٟثَّ ٔ ا٢َ ٠َِٟٔبائ َ٘ َٓ ٤ُِِٟظتَرٔي  إِٔ٪ ٧َٔس٦َ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ص١ُِ ٪َّ َذَٟٔک ََل َيِؼ٠ُُح َوأَ َٗ

 ًَ طُ  َّ٘ ٨ُِط َح ًَ  َ
ٍٔ أََّخَّ ٔ َِٟبائ ًَلَی ا ا٦ُ ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي  ٌَ ا َح١َّ اٟلَّ َّ٤َٟ َُّط  َٔک أ٧َ ٨ِطُ َوذَٟ ًَ ٥ٔ٠ِ ی٨ََِضِوَ٪  ٌٔ ِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ٍَ اٟلَّ َٔک بَِي کَاَ٪ ذَٟ َٓ لَی أَِ٪ يُ٘ٔي٠َطُ 

ِب١َ أَِ٪ ُيِشَتِوفَی َٗ ٔلَی أََج١ٕ   إ

فلس وک خسف رک ڈاؽ اور نمث واسپ رکےن ےک ےیل ںیم ھجت وک تلہم داتی وہں وت ہی اجزئ ںیہن اور  اہک امکل ےن ارگ رتشمی ےن اب عئ ےس اہک

الہ ملع اس وک عنم رکےت ںیہ ویکہکن بج اعیمد زگر آ ی اور اانج اب عئ ےک ذہم وابج وہ اب رتشمی ےن اےنپ قح ووصؽ رکےن ںیم دری 

 ی ےن اےنپ اانج وک اکی دمت رپ اچیب لبق ےضبق ےک۔یک اس رشط ےس ہک اب عئ ملس وک خسف رک ڈاےل وت وگای رتشم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1589    حسیث 

٤ُِِٟظ  ٔشيرُ َذَٟٔک أَ٪َّ ا ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َٟةٔ َٗ ا َٗ ٔ َِٟيَص َذَٟٔک بٔاِْل ٔلَی أََج١ٕ َو ا٦َ أََخَذ بٔطٔ زٔی٨َاّرا إ ٌَ َظ اٟلَّ تَرَٔي حٔيَن َح١َّ اِْلََج١ُ َوََکٔ

ِت ٓٔيطٔ اٟزِّیَاَزةُ ب٨َٔٔشيَئةٕ  ٌَ َٗ َٓإَٔذا َو ٤ُِِٟظتَرٔي  ٍُ َوََل ا ٔ َِٟبائ ٥ِ َیزَِزِز ٓٔيطٔ ا َٟ َُٟة ٣َا  ا َٗ ٔ ٤ََّا اِْل ٔلَی أََج١ٕ أَ  َوإ٧ٔ ِو ََٔظِيٕئ یَزَِزازُُظ أََحُسص٤َُا إ

َٟةُ  ا َٗ ٔ ٤ََّا َتٔؼيرُ اِْل َٟةٔ َوإ٧ٔ ا َٗ ٔ َِٟيَص بٔاِْل إٔ٪َّ َذَٟٔک  َٓ ٍُ بٔطٔ أََحُسص٤َُا  ٔٔ ٤ََّا أُِرخَٔؽ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ أَِو ََٔظِيٕئ ی٨ََِت ا َوإ٧ٔ ٌّ ََل َذَٟٔک بَِي ٌَ َٓ  إَٔذا 

ِؤَٟيةٔ  ٔک َواٟتَّ ِ ٔة َواْٟشِّ َٟ ا َٗ ٔ َؼاْ٪ أَ  فٔی اِْل ِ٘ إِٔ٪ َزَخ١َ َذَٟٔک زٔیَاَزْة أَِو نُ َٓ َؼاْ٪ أَِو ٧َٔوَزْة  ِ٘ َٔک زٔیَاَزْة أَِو نُ ٥ِ یَِسُخ١ِ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٟ ِو ٣َا 

 ٍَ ِٟبَِي ٦ُ ا ٣ُُط ٣َا یََُحِّ ٍَ َویََُحِّ ِٟبَِي ا یُٔح٠ُّطُ ٣َا یُح١ُّٔ ا ٌّ  ٧َٔوَزْة َػاَر بَِي

 دمت وپری وہیئ اور رخدیار ےن اانج انیل دنسپ ہن ایک وت اس اانج ےک دبےل ںیم ھچک روےپ رہھٹا اہک امکل ےن اس یک اثمؽ ہی ےہ ہک بج

 ےیل اکی دمت رپ وت ہی ااقہل ںیہن ےہ ااقہل وہ ےہ سج ںیم یمک یشیب اب عئ ای رتشمی یک رطػ ےس ہن وہ ارگ اس ںیم یمک یشیب وہیگ ای وکیئ

اب عئ اک ای رتشمی اک وت وہ ااقہل عیب اھجمس اجےئ اگ اور ااقہل اور رشتک اور وتہیل بج کت درتس  اعیمد ڑبھ اجےئ یگ ای ھچک افدئہ رقمر وہاگ

ںیہ ہک یمک یشیب ای اعیمد ہن وہ ارگ ہی زیچںی وہں یگ وت وہ یئن عیب ںیھجمس ےگ ۔ نج ووجہ ےس عیب درتس وہیت ےہ ہی یھب درتس وہں یگ 

 اندرتس وہیگ۔اور نج ووجہ ےس عیب اندرتس وہیت ےہ ہی یھب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ںیم فلس رکےن اک ایبؿ
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َََٓل بَأَِض أَِ٪ یَأُِخَذ ٣َحِ  ٕة  َٕ فٔی ح٨َِٔلٕة َطا٣ٔيَّ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ َس٠َّ َٗ َٕ َذَٟٔک ٩ِ٣َ َس٠َّ َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ َس ٣َٔح١ِّ اِْلََج١ٔ  ٌِ ََ ّة  َٟ ٤ُو

َس ٣َٔح١ِّ اِْلََج١ٔ َو  ٌِ ََ َٕ ٓٔيطٔ أَِو أَِزنَی  ا َس٠َّ َََٓل بَأَِض أَِ٪ َیأُِخَذ َخيِّرا ٤٣َّٔ  ٖٔ ٕٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِػ٨َا َٕ فٔی ٔػ٨ِ ٔشيرُ َذَٟٔک أَِ٪ ُيَش٠ِّ ِٔ َت

ّة اٟزَُّج١ُ فٔی ح٨َِٔلٕة ٣َِح٤ُ  ٌٔيّرا أَِو َطا٣ٔيَّ َََٓل بَأَِض أَِ٪ َیأُِخَذ َط َٟٕة   و

اہک امکل ےن وج صخش فلس ںیم دمعہ وہیگں رہھٹاےئ رھپ اعیمد زگرےن ےک دعب اس ےس  رتہ ای ربی ےل ےل وت ھچک ابقتح ںیہن رشبہکیط 

 وزؿ ویہ وہ وج رہھٹا وہ یہی مکح اوگنر اور وجھکر ںیم ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔
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َ٪ ب٩َِ  ٍِ بٔضَ ٩ًَِ ُس٠َِىَ ابَِت َٓ ََل٣ٔطٔ ُخِذ ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلةٔ أَص٠َِٔک  ُِ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ إؾ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ُٕ ح٤َٔارٔ َس ٠َ ًَ ىَٔي  َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيّرا َيَشإر  ا َط

 َوََل َتأُِخِذ إَٔلَّ ٣ِٔث٠َطُ 

  رھ ںیم ےس وہیگں ےل اج اور اس امیلسؿ نب اسیر ےن اہک دعس نب ایب واقص ےک دگےھ اک اچرہ امتؾ وہ ایگ اوہنں ےن اےنپ الغؾ ےس اہک

 ےک ربارب وج ولتا ال زایدہ تم ویجیل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

     1592    حسیث 

 َٝ ٔ ِؤسيِّ ٣ِٔث١ُ َذٟ ِي٘ٔيٕب اٟسَّ ٌَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُ

 قت  دورسی ےس یھب ااسی یہ رموی ےہ ۔
معی
 انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم
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 ٩ًَِ  ٔ ََل٣ٔطٔ ُخِذ ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلةٔ أَص٠ِ ُِ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ُٕ َزابَّتٔطٔ  ٠َ ًَ ىَٔي  َٓ وَث  ُِ ًَِبٔس َي ٔ ب٩ِٔ  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اِْلَِسَوز ٍِ بَٔضا ًَ ابَِت َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َک ك

ٌٔيّرا َوََل َتأُِخِذ إَٔلَّ ٣ِٔث٠َطُ   َط

 د ےک اجونر اک اچرہ امتؾ وہ ایگ اوہنں ےن اےنپ الغؾ ےس اہک  رھ ےس وہیگں ےل اج اور اس ےک ربارب وج ولتا ال ۔علاارلنمح نب اوس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت 

     1594    حسیث 

 ٔ ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ِٟح٨َِٔلٔة َوََل اٟتَّ ِٟٔح٨َِلُة بٔا ََ ا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَِ٪ ََل تَُبا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٤ِزُ َٗ ٔ َوََل اٟتَّ ٤ِز ِٟٔح٨َِلُة بٔاٟتَّ  َوََل ا

ِٟٔح٨َِلُة بٔاٟزَّ  َ بٔاٟزَّبٔئب َوََل ا ٥َِٟ َيِؼ٠ُِح َوَ إِٔ٪ َزَخ١َ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اِْلََج١ُ  َٓ ٔ ٠َُِّطٔ إَٔلَّ یَّسا بَٔيٕس  ا٦ ٌَ اَ٪ بٔئب َوََل َطِيْئ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

ا٣ّا َوََل َطِيَئ ٩ِ٣ٔ اِْلُِز٦ٔ ٠ََُِّضا إَٔلَّ یَّسا بَٔيسٕ   ََحَ

وہیگں دبےل ںیم وہیگں ےک اور وجھکر دبےل وجھکر ےک اور وہیگں دبےل  اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک ہن اچیب اجےئ اگ

 ںیم وجھکر ےک اور وجھکر دبےل ںیم اوگنر ےک رگم دقنا دقن یسک رطػ اعیمد ہن وہ ارگ اعیمد وہیگ وت رحاؾ وہ اجےئ اگ ایس رطح ینتج زیچںی

 ےل وت دقنا دقن ےل۔رویٹ ےک اسھت اھکیئ اجیت ںیہ ارگ اؿ ںیم ےس اکی وک دورسے ےک اسھت دب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔
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َُ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َوََل یَُبا ِي ح٨َِٔلٕة َٗ َُ ٣ُسُّ ح٨َِٔلٕة ب٤ُٔسَّ ََل یَُبا َٓ ٕٕ َواحٕٔس اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس  ٔ إٔذَا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ ٔ َواِْلُِز٦ ا٦ ٌَ ٟلَّ

ُِٟحبُؤب َواِْلُزِ  ِي َزبٔيٕب َوََل ٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٕ َوََل ٣ُسُّ َزبٔيٕب ب٤ُٔسَّ ِي َت٤ِز ٕ ب٤ُٔسَّ ٕٕ َواحٕٔس ٦ٔ ٠َُِّضَ َوََل ٣ُسُّ َت٤ِز ا إٔذَا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ

َصٔب ََل َیٔح١ُّ فٔی َطِيٕئ ٣ٔ  َصٔب بٔاٟذَّ ٚٔ َواٟذَّ َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ َٟةٔ ا ٔ ٤ََّا َذَٟٔک ب٨ِ٤َٔز ١ُ َوََل یَح١ُّٔ إَٔلَّ ٣ِٔثَّل َوإِٔ٪ ََاَ٪ یَّسا بَٔيٕس إ٧ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ِ َذَٟٔک ا



 

 

 ب٤ِٔٔث١ٕ یَّسا بَٔيسٕ 

زیچںی ںیہ ای رویٹ ےک اسھت اگلےن یک بج سن اکی وہ وت اؿ ںیم یمک یشیب درتس ںیہن ۔ الثم اکی دم  اہک امکل ےن ینتج اھکےن یک

 ےگ وہیگں وک دو دم وہیگں ےک دبےل ںیم ای اکی دم وجھکر وک دو دم وجھکر ےک دبےل ںیم ای اکی دم اوگنر وک دو دم اوگنر ےک دبےل ںیم ہن ںیچیب

اھکےن یک ای رویٹ ےک اسھت اگلےن یک بج اؿ یک سن اکی وہ وت اؿ ںیم یمک یشیب درتس ںیہن  ایس رطح وج زیچںی اؿ ےک اشمہب ںیہ

ارگہچ دقنا دقن وہ ےسیج وکیئ اچدنی وک اچدنی ےک دبےل ںیم اور وسےن وک وسےن ےک دبےل ںیم اور ےچیب وت یمک یشیب درتس ںیہن ہکلب اؿ 

 وہں ۔ بس زیچوں ںیم رضوری ےہ ہک ربارب وہں ۔ اور دقنا دقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

     1596    حسیث 

َٕ ٣َا یُکَا٢ُ أَِو یُوَز  ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا اِخَت٠َ َََٓل بَأَِض أَِ٪ یُِؤَخَذ ٨ِ٣ُٔط اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس یَّسا َٗ ُٓطُ  َباَ٪ اِختََٔل َٓ ُب  ا یُِؤ١ََُ أَِو ُيِْشَ َّ٤٣ٔ ٪ُ

ًَئِن ٩ِ٣ٔ َزبٔيٕب َو  ٕ ََٔؼا َْ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًَئِن ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة َوَػا ٕ ََٔؼا َْ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َْ ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔل بَٔيٕس َوََل بَأَِض أَِ٪ یُِؤَخَذ َػا ًَئِن َػا ٕة ََٔؼا

َََر ٩ِ٣ٔ  ِٛ ََل بَأَِض بٔاث٨َِئِن ٨ِ٣ٔطُ بَٔواحٕٔس أَِو أَ َٓ ئِن  َٔ ٔ أ٪ ٩ِ٣ٔ َصَذا ٣ُِدَت٠ َٔ ٨ِ إَٔذا ََاَ٪ اٟؼِّ َٓ إِٔ٪ َزَخ١َ فٔی  ٩ِ٣ٔ َس٩ٕ٤ِ  َٓ َذَٟٔک یَّسا بَٔيٕس 

َََٓل َیح١ُّٔ   َذَٟٔک اِْلََج١ُ 

رتس ےہ رگم دقنا دقن وہان اچےیہ ےسیج وکیئ اکی اصع وجھکر وک دو اصع وہیگں ےک اہک امکل ےن بج سن ںیم االتخػ وہ وت یمک یشیب د

دبےل ںیم ای اکی اصع وجھکر وک دو اصع اوگنر ےک دبےل ای اکی اصع وہیگں ےک دو اصع یھگ ےک دبےل ںیم رخدیے وت ھچک ابقتح 

 ںیہن بج دقنا دقن وہں اعیمد ہن وہ ارگ اعیمد وہیگ وت درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

     1597    حسیث 

ِٟٔح٨ِ  ِٟٔح٨َِلةٔ َُٔؼبَِرةٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َوََل َتٔح١ُّ ُػبَِرةُ ا َّطُ ََل بَأَِض أَِ٪ َٗ ٔ یَّسا بَٔيٕس َوَذَٟٔک أ٧َ ٤ِز ِٟٔح٨َِلةٔ َُٔؼبَِرةٔ اٟتَّ َلةٔ َوََل بَأَِض َُٔؼبَِرةٔ ا

ا ّٓ ٔ ٔجزَا ٤ِز ِٟٔح٨َِلُة بٔاٟتَّ  ُيِظتََري ا



 

 

کی وہیگں اک اہک امکل ےن ہی درتس ںیہن ہک اکی وہیگں اک وبرا دے رک دورسا وہیگں اک وبرا اس ےک دبےل ںیم ےل ہی درتس ےہ ہک ا

 وبرا دے رک وجھکر اک وبرا اس ےک دبےل ںیم ےل دقنا دقن ویکہکن وجھکر وک وہیگں ےک دبےل ںیم ڈریھ اگل رک الکٹ ےس انچیب درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔اانج 

     1598    حسیث 

طُ بٔبَ  ـُ ٌِ ََ َََٓل بَأَِض أَِ٪ يُِظتََري  ُُٓط  َباَ٪ اِختََٔل َٓ ا٦ٔ َواِْلُِز٦ٔ  ٌَ َٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ا٢َ ٣َأٟک َو١َُُّ ٣َا اِخَت٠َ إِٔ٪ َٗ َٓ ا یَّسا بَٔيٕس  ّٓ ٕف ٔجزَا ٌِ

ََل  َٓ اَزَخ٠َطُ اِْلََج١ُ  ّٓ ٚٔ ٔجزَا َِٟورٔ َصٔب َوا َٔک بٔاٟذَّ ٔف ذَٟ ٌِ ََ َرأئ 
ٔ

ا ََاِطت ّٓ َراُئ َذَٟٔک ٔجزَا
ٔ

٤ََّا اِطت   َخيَِر ٓٔيطٔ َوإ٧ٔ

اہک امکل ےن ینتج زیچںی اھکےن یک ای رویٹ ےک اسھت اگلےن یک ںیہ بج اؿ ںیم سن فلتخم وہ وت اکی دورسے ےک دبےل ںیم ڈریھ اگل 

دقن وہ ارگ اس ںیم اعیمد وہ وت درتس ںیہن ےسیج وکیئ اچدنی وسےن ےک دبےل ںیم اؿ زیچوں اک ڈریھ اگل رک رک انچیب درتس ےہ بج دقنا 

 ےچیب وت درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔ اانج بج اانج ےک دبےل ںیم

     1599    حسیث 

يِ  َٛ ٤ُِِٟظتَرَٔي  ًَلَی ا َت٥َ  َٛ ا َو ّٓ َضا ٔجزَا ًَ ِي٠ََضا ث٥َُّ بَا َٛ  ٥َٔ٠ًَ ِس  َٗ ا٦ٕ َو ٌَ َ ََّر ُػبَِرَة ك ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ َػب إِٔ٪ َٗ َٓ َٔک ََل َيِؼ٠ُُح  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠ََضا 

٤ُِِٟظتَرٔي أَِ٪ َیزُزَّ  ِي٠َُط أََحبَّ ا َٛ  ٍُ ٔ َِٟبائ ٥َٔ٠ًَ ا َذَٟٔک ١َُُّ ٣َا  َٛ ُظ َو ِي٠َُط َوَُغَّ َٛ َت٤َطُ  َٛ ُظ ب٤َٔا  ٍٔ َرزَّ ٔ َِٟبائ ًَلَی ا ا٦َ  ٌَ َٔک اٟلَّ ًََسَزُظ ذَٟ َو

٤ُِِٟظتَرَٔي إِٔ٪ أََحبَّ  إٔ٪َّ ا َٓ ٤ُِِٟظتَرٔي َذَٟٔک  ٥ِ٠َ ا ٌِ ٥ِ َي َٟ ا َو ّٓ ًَُط ٔجزَا ٔ ث٥َُّ بَا َُيِرٔظ ٔ َو ا٦ ٌَ ٥َِٟ  ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ُظ َو ٍٔ َرزَّ ٔ َِٟبائ ًَلَی ا أَِ٪ یَزُزَّ َذَٟٔک 

٩ًَِ َذَٟٔک  ٥ٔ٠ِ َی٨َِضِوَ٪  ٌٔ ِٟ  َیز٢َِ أَص١ُِ ا

   وت ہی درتس ںیہن ۔ ارگ رتشمی ہی اچےہ 
 
 

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن وہیگں وتؽ رک اکی ڈریھ انبای اور وزؿ اپھچ رک یسک ےک اہھت ی

س وہج ےس ہک اب عئ ےن دای وہ داہتسن وزؿ وک اس ےس اپھچای اور دوھاک دای وت وہ  اتک ےہ ایس رطح وج زیچ ہک وہ وہیگں اب عئ وک واسپ رک دے ا

 اب عئ وزؿ اپھچ رک ےچیب وت رتشمی اک اس ےک ریھپ دےنی اک اایتخر ےہ اور ہشیمہ الہ ملع اس عیب وک عنم رکےت رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

     1600    حسیث 

 ِٛ َٔک أَ ُف ذَٟ ٌِ ََ ٕ إَٔذا ََاَ٪  ًَٔوي٥ٕ ََٔؼِٔير َػئِن َوََل  ٕؾ َُٔقِ ٔ ُْقِ ُِٟدِبز ا٢َ ٣َأٟک َوََل َخيَِر فٔی ا ي َٗ ا إَٔذا ََاَ٪ یَُتََحَّ أ٣ََّ َٓ ٕف  ٌِ ََ بََر ٩ِ٣ٔ 

٥ِ یُوَزِ٪  َٟ ََل بَأَِض بٔطٔ َوإِٔ٪  َٓ  أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ 

ےھجمس  اہک امکل ےن اکی رویٹ وک دو روویٹں ےس دبب ا ای ڑبی رویٹ وک وھچیٹ رویٹ ےس دبب ا ااھچ ںیہن اہتبل ارگ رویٹ وک دورسی رویٹ ےک ربارب

  درتس ےہ ارگہچ وزؿ ہن رکے۔وت دبب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج بج اانج ےک دبےل ںیم ےکب وت اس ںیم یمک یشیب ںیہن اچےئہ ۔

     1601    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک ََل َيِؼ٠ُُح ٣ُسُّ  بٔيٕص  َٗ َٛ ًَئِن ٩ِ٣ٔ  َُ َػا َّٟٔذي یَُبا ٔ ا ٤ِز ٨َا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٔ َّٟٔذي َوَػ ِي ُزبِٕس َوصَُو ٣ِٔث١ُ ا َٟبَٕن ب٤ُٔسَّ ُزبِٕس َو٣ُسُّ 

بٔيٕص بَٔثََلثَٔة أَِػ  َٛ ًَئِن ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َٟٔؼاحٔبٔطٔ إٔ٪َّ َػا َٗ ٕ حٔيَن  ًَِحَوة  ٩ِ٣ٔ َٕ ٕٕ بَٔثََلثَةٔ أَِػُو ا ٩ِ٣ٔ َحَظ ًّ َٕ َوَػا ٔ ََل  ُو ِحَوة ٌَ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

١َ ُزبِ  ـِ َٓ ٔ َٟٔيأُِخَذ  ٍَ ُزبِٔسظ ١َ َػاحُٔب ا٠َّٟبَٔن ا٠َّٟبََن ٣َ ٌَ ٤ََّا َج ُط َوإ٧ٔ ٌَ َ بَِي ١َ َذَٟٔک ُٟٔيحٔيز ٌَ َٔ َٓ ًَلَی ُزبِٔس َػاحٔبٔطٔ حٔيَن َيِؼ٠ُُح   ٔ ٔسظ

ُط ا٠َّٟبََن  ٌَ  أَِزَخ١َ ٣َ

ےک دبےل ںیم انیل درتس ںیہن ویکہکن اس ےن اےنپ زدب یک دمعیگ نبل ےک رشکی اہک امکل ےن اکی دمزدب اور اکی دمنبل وک دو دمزدب 

ل اورپ ایبؿ وہاکچ۔

ن

صی
م

 رکےک ربارب رکیل ارگ دحیلعہ نبل وک اتچیب وت یھبک اکی اصع نبل ےک دبےل ںیم اکی اصع زدب ہن آیت۔ اس مسق اک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانج ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1602    حسیث 



 

 

ِّی َرجُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا َّطُ َسأ٢ََ َس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی ٣َزَِی٥َ أ٧َ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ُٜؤک ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ا٦َ یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ ٌَ َُ اٟلَّ ١ْ أَبَِتا

 ٜٔ ٌٔيْس ََل َوَل ا٢َ َس َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٕٔ ك ًَِلي بٔا٨ِِّٟؼ
ُ أ َٓ ٕٔ زِٔرَص٥ٕ  ُت ٨ِ٣ُٔط بٔٔسی٨َإر َونِٔؼ ٌِ َِٟحارٔ ََفُب٤ََّا ابَِت ًِٔم أ٧ََِت زِٔرَص٤ّا َوُخِذ بٔا ٩ِ أَ

ا٣ّا ٌَ َ  ََ٘ٔيََّتُط ك

اہلل نب رممی ےن وپاھچ ںیم ہلغ رخدی رکات وہں اجر اک وت یھبک ںیم اکی دانیر اور فصن درمہ وک رخدی رکات دیعس نب بیسم ےس دمحم نب علا

وہں ایک فصن درمہ ےک دبےل ںیم اانج دے دوں دیعس ےن اہک ںیہن ہکلب اکی درمہ دے دے اور سج دقر ابیق رےہ اس ےک 

 دبےل ںیم یھب اانج ےل ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1603    حسیث 

َّي َیبَِيفَّ  ٩ًَِ  َِٟحبَّ فٔی ُس٨ِب٠ُٔطٔ َحً وا ا ٌُ و٢ُ ََل َتبٔي ُ٘ َس ب٩َِ ٔسيرٔی٩َ ََاَ٪ َي  ٣َُح٤َّ

  ےھت تم وچیب داونں وک ابیل ےک ادنر بج کت کپ ہن اجےئ ۔دمحم نب ریسنی ےتہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اانج ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1604    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ اِطتََري ك َِٟيَص َٗ ا٦ُ َٟٔؼاحٔبٔطٔ  ٌَ ٠ًََِيطٔ اٟلَّ َّٟٔذي  ا٢َ ا َٗ ا َح١َّ اِْلََج١ُ  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم  ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ ا٣ّا َٔٔش ٌَ 

 َّ ا٦ٔ َصَذا ََل َيِؼ٠ُُح ْٔل٧َ ٌَ و٢ُ َػاحُٔب اٟلَّ ُ٘ َي َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَلَیَّ إ ََٟک  َّٟٔذي  ا٦َ ا ٌَ ىٔي اٟلَّ ٌِ ٔ ب َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٗ ٨ًِٔٔسي ك َّی طُ  ِس ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٌِ ٔ ب َٓ زٔی٤ٔطٔ  َِ ٔ ا٦ُ ٟ ٌَ ٠َِيطٔ اٟلَّ ًَ َّٟٔذي  و٢ُ ا ُ٘ َي َٓ َّي يُِشَتِوفَی  ا٦ٔ َحً ٌَ ٍٔ اٟلَّ ٩ًَِ بَِي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َٜطُ اهَّللُ  َي ـٔ ِٗ َّي أَ ٔلَی أََج١ٕ َحً ا٣ّا إ ٌَ َ ىٔي ك

 َ ٔليطٔ ك ٌِ ٤ََّا ُي َُّط إ٧ٔ َضَذا ََل َيِؼ٠ُُح ْٔل٧َ ٠ًََِيطٔ َوَئؼيرُ َٓ َٟطُ  َّٟٔذي ََاَ٪  ا٦ٔ ا ٌَ ًَِلاُظ ث٩َ٤ََ اٟلَّ َّٟٔذي أَ َصُب ا ََٓئؼيرُ اٟذَّ َِٟيطٔ  ٔ ُظ إ ا٣ّا ث٥َُّ َیزُزُّ ٌَ 

ِب١َ أَِ٪ ُيِش  َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍَ اٟلَّ ََلُظ بَِي ٌَ َٓ َٔک إَٔذا  ًَِلاُظ ٣َُح٠َِّّل َٓٔى بَِي٨َُض٤َا َویَُٜوُ٪ ذَٟ َّٟٔذي أَ ا٦ُ ا ٌَ  فَیَتوِ اٟلَّ

اہک امکل ےن وج صخش اانج رخدیے رنخ رقمر رکےک اعیمد نیعم رپ بج اعیمد وپری وہ وت سج ےک ذہم اانج وابج ےہ )ملسم اہیل( وہ 

م( ےہک ہی اجزئ ںیہن 

سل
ل

ےہک ریمے اپس اانج ںیہن ےہ وج اانج ریمے ذہم ےہ وہ ریمے یہ اہھت چیب ڈاؽ اینت اعیمد رپ وہ صخش )رب ا



 

 

اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک ےہ اانج ےنچیب وک بج کت ےضبق ںیم ہن آےئ سج ےک ذہم رپ اانج ےہ وہ ےہک ااھچ وت وکیئ  ویکہکن آرضحنت یلص

اور اانج ریمے اہھت چیب ڈاؽ اعیمد رپ اتہک ںیم ایس اانج وک ریتے وحاےل رکدوں ۔ وت ہی درتس ںیہن ویکہکن وہ صخش اانج دے رک 

 دے اگ وہ وگای رتشمی یک وہیگ وج اس ےن اب عئ وک دی اور ہی اانج درایمؿ ںیم الحؽ رکےن واال ریھپےل اگ اور اب عئ رتشمی وک وج تمیق

 وہاگ وت وگای اانج یک عیب وہیگ لبق ےضبق ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿاانج 

     1605    حسیث 

 ٍٔ ِٟبَِي ًَلَی َوِجطٔ ا ٥َِٟ ی٨ُِزُٟٔوُظ  ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ٥ٔ٠ِ أ٧َِزَُٟوُظ  ٌٔ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک أَ٪َّ أَص١َِ ا َٗ ُٕ َوَذَٟٔک ٣ِٔث١ُ اٟزَُّج١ٔ ُيَش٠ِّ

َضي َزَراص٥َٔ َوازٔ  ِ٘ ُي َٓ َؽ  َّ٘ َراص٥َٔ ا٨ُّٟ ٥ِ َیٔح١َّ اٟسَّ َٟ ّؼا بَٔواز٧َٕٔة  َّ٘ ِو اِطتََري ٨ِ٣ُٔط َزَراص٥َٔ نُ َٟ ُط َذَٟٔک َویَحُوُز َو َٟ َئح١ُّ  َٓ  ١ْ ـِ َٓ ٧َّة ٓٔيَضا 

َٔک  َُٟط ذَٟ ٥َِٟ َیٔح١َّ  ّؼا  َّ٘ ًَِلاُظ نُ ٤ََّا أَ ُط َواز٧َّٔة َوإ٧ٔ َٔ ٠ًََِيطٔ حٔيَن أَِس٠َ ِو اِطتََرَن  َٟ  َذَٟٔک َو

 ہک الہ ملع ےن اؿ زیچوں ںیم رواج اور دوتسر اک اابتعر راھک ےہ اور اؿ وک لثم عیب ےک ںیہن اھجمس اس یک ریظن اہک امکل ےن ہی اس واےطس

 وت ہی درتس ےہ 

ن

 رھپ ملسم اہیل ےن اس وک وپرے وزؿ ےک روےپ ادا رکدی 

ن

ہی ےہ ہک ارگ یسک صخش ےن انصق مک وزؿ روےپ دی 

 دبےل ںیم درتس ںیہن ارگ اس صخش ےن ملس رکےت وتق انصق مک وزؿ روےپ رگمانصق رووپں یک عیب وپرے وزؿ ےک رووپں ےک

 دے رک وپرے روےپ ےنیل یک رشط یک یھت وت درتس ہن وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لئ اک ایبؿاانج ےنچیب ےک فلتخم اسم

     1606    حسیث 

٤ُِٟزَاب٨ََةٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  ًَ َّی اهَّللُ  َٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا يُِظبُٔط ذَٟ ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ َزایَا َٗ ٌَ ِٟ ٍٔ ا  َوأَِرَخَؽ فٔی بَِي

َٔک أَ٪َّ  َٚ بَيَِن ذَٟ ٤ََّا َُفٔ ٔ َوإ٧ٔ ٤ِز ٔػَضا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَلَی َوِجطٔ  بَْٔخِ َزایَا  ٌَ ِٟ ٍَ ا َحاَرةٔ َوأَ٪َّ بَِي ٤ُِٟکَاَيَشٔة َواٟتِّ ًَلَی َوِجطٔ ا  ٍْ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة بَِي ٍَ ا بَِي

ٖٔ ََل ٣ُکَاَيَشَة ٓٔيطٔ  زُو ٌِ ٤َ ِٟ  ا

ی وہج ہی ےہ ہک اہک امکل ےن ایکس ریظن ہی یھب یک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن زماہنب ےس عنم ایک اور رعاای یک ااجزت د



 

 

 زماہنب اک اعمہلم راجرت اور وہ ایشری ےک وطر رپ وہات ےہ اور رعاایوطبرااسحؿ اور ولسک ےک وہات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿاانج ےنچیب ےک فلتخم اسملئ اک 

     1607    حسیث 

َل  ٌِ ًَلَی أَِ٪ ُي ٍٕ أَِو ث٠ُُٕث أَِو ِْٛٔسٕ ٩ِ٣ٔ زِٔرَص٥ٕ  ُ ا٣ّا بٔزُب ٌَ َ ا٢َ ٣َأٟک َوََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ َيِظتَرَٔي َرُج١ْ ك ٔلَی أََج١ٕ َوََل َٗ ا٣ّا إ ٌَ َ ي بَٔذَٟٔک ك

ٔلَی ِْٜٔسٕ ٩ِ٣ٔ زِٔرَص٥ٕ إ ٔ ا٣ّا ب ٌَ َ ََ اٟزَُّج١ُ ك ّة ٩ِ٣ٔ  بَأَِض أَِ٪ یَبَِتا ٌَ َُٟط ٩ِ٣ٔ زِٔرَص٤ٔطٔ ٔس٠ِ َلي زِٔرَص٤ّا َوَیأُِخُذ ب٤َٔا بَقَٔی  ٌِ أََج١ٕ ث٥َُّ ُي

 ٔ َضَذا ََل بَأَِض ب َٓ ّة  ٌَ ٔة زِٔرَص٤ٔطٔ ٔس٠ِ ّة َوأََخَذ بَٔب٘ٔيَّ َـّ ٔ ٠َِيطٔ ٓ ًَ َّٟٔذي  ِْٜٔسَ ا ًَِلي اِل َُّط أَ ٍٔ ْٔل٧َ ٠َ  طٔ اٟشِّ

درمہ ای اور یسک رسک ےک دبےل ںیم اانج رخدیے اس رشط رپ ہک اس رعب ای ثلث ای رسک ےک  اہک امکل ےن ہی درتس ںیہن ہک رعب ایثلث

وعض ںیم اانج دے اگ ودعے رپ اہتبل اس ںیم ھچک ابقتح ںیہن ہک رعب ای ثلث درمہ ای یسک رسک ےک دبےل ںیم اانج رخدیے ودعے 

 یئ اور زیچ رخدی رکےل۔رپ بج ودعہ زگرے وت اکی درمہ وحاےل رکدے اور ابیق ےک دبےل ںیم وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکتحر ےک ایبؿ ںیم

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکتحر ےک ایبؿ ںیم

     1608    حسیث 

ا َٗ أب  َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٕٚ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔلَی رِٔز و٢ْ ٩ِ٣ٔ أَذِصَإب إ ـُ ُٓ ٤ُٔس رَٔجا٢ْ بٔأَیِٔسیض٥ِٔ  ٌِ َة فٔی ُسو٨َٔٗا ََل َي ٢َ ََل حُِْکَ

 ٔ بٔسٔظٔ ف َٛ ٤ًَُوزٔ  ًَلَی  ٩ِٜٔ أَی٤َُّا َجأٟٕب َج٠ََب  ٠َِي٨َا َوَل ًَ َيِحَتْٔکُو٧َطُ  َٓ ٚٔ اهَّللٔ ٧َز٢ََ ََٔشاَحت٨َٔا  ٔ ٩ِ٣ٔ رِٔز َذٟ َٓ  ٕٔ ِي َتأئ َواٟؼَّ َک ی اٟظِّ

َٕ َطاَئ اهَّللُ  ِي َٛ ُِٟي٤ِٔشِک  َٕ َطاَئ اهَّللُ َو ِي َٛ  ٍِ ٔ ٠َِيب َٓ ُٕ ٤ًََُز   َؿِي

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع ےن رفامای امہرے ابزار ںیم وکیئ ااکتحر ہن رکے نج ولوگں وک اہھت ںیم احتج ےس زایدہ روہیپ ےہ وہ 

ر ہن رکںی اور وج صخش فیلکت ااھٹ رک امہرے کلم ںیم ہلغ الےئ رگیم ای اجڑے یسک اکی ہلغ وک وج امہرے کلم ںیم آےئ رخدی رک ااکتح

 ںیم وت وہ امہمؿ ےہ رمع اک سج رطح اہلل وک وظنمر وہ ےچیب اور سج رطح اہلل وک وظنمر وہ رھک وھچڑے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   باب

 اکتحر ےک ایبؿ ںیم

     1609    حسیث 

 َٟ ٍُ َزبٔيّبا  َة َوصَُو َیبٔي ٌَ أب ٣َزَّ بَٔحاكٔٔب ب٩ِٔ أَِٔی ب٠ََِت َِٟدلَّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ و ُط بٔاٟشُّ

 ٔ ا أَِ٪ َتز أب إ٣َّٔ َِٟدلَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ُسو٨َٔٗاا َٓ ا أَِ٪ تُزِ ٔ َوإ٣َّٔ ز ٌِ  یَس فٔی اٟشِّ

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب احبط نب ایب ہعتلب ےک اپس ےس وہ رک زگرے اور وہ اوگنر چیب رےہ ےھت 

 ابزار ںیم رضحت رمع ےن رفامای وت مت رنخ ڑباھ دو ای امہرے ابزار ےس اھٹ اجؤ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکتحر ےک ایبؿ ںیم

     1610    حسیث 

 ٩ًَِ  ٔ ة ُِٟحِْکَ ٩ًَِ ا اَ٪ ََاَ٪ ی٨ََِنی  َّٔ ًَ  ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

 رضحت امثعؿ نب نافؿ عنم رکےت ےھت ااکتحر ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1611    حسیث 

ٔلَی أََج١ٕ  ٩ًَِ  ٌٔيّرا إ ََ ی٩َ  ٌِْٔشٔ ٔٔيّرا َٔ ُط یُِسعَی ًَُؼِي َٟ ََ َج٤ََّل   ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب بَا

 رر  اھ سیب اووٹنں ےک دبےل ںیم اچیب ودعے رپ ۔
ی فب
غص

 رضحت یلع ےن اانپ اوٹن سج اک انؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1612    حسیث 

٠َِيطٔ یُوٓٔيَضا َػ  ٩ًَِ  ًَ ٤ُو٧َٕة  ـِ َزةٕ ٣َ ٌٔ ةٔ أََِ ٌَ ََ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز اِطتََري َراح٠َّٔة بٔأَِر ًَ ٔ  احَٔبَضا بٔاٟزَّبََذة

 علا اہلل نب رمع ےن اکی اسڈنین اچر اووٹنں ےک دبےل ںیم رخدیی اور ہی رہھٹاای ہک اؿ اچر اووٹنں وک زذبہ ںیم اب عئ وک اچنہپںیئ ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیم اتکب عیب ےک :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1613    حسیث 

ا٢َ ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک  َ٘ َٓ ٔلَی أََج١ٕ  َِٟحَيَوأ٪ اث٨َِئِن بَٔواحٕٔس إ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب   ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

ے ںیم دو اجونر انچیب اعیمد رپ انچیب درتس ےہ اوہنں ےن اہک ھچک ابقتح ںیہن ۔اامؾ امکل ےن انب اہشب ےس وپاھچ
عل
 
ن
  ہک اکی اجونر ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ر اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿاجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ او

     1614    حسیث 

ٔ َزَرا َِٟح١ٔ٤َ ٣ِٔث٠ٔطٔ َوزٔیَاَزة َِٟح١ٔ٤َ بٔا َُّط ََل بَأَِض بٔا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َِٟح١ٔ٤َ َٗ ص٥َٔ یَّسا بَٔيٕس َوََل بَأَِض بٔا

ٔ َزَراص٥َٔ  َِٟح١ٔ٤َ ٣ِٔث٠ٔطٔ َوزٔیَاَزة َِٟح١ٔ٤َ ٣ِٔث٠ٔطٔ  بٔا َِٟح١ٔ٤َ بٔا ا٢َ َوََل َخيَِر فٔی ا َٗ ٔلَی أََج١ٕ  َراص٥ُٔ إ َِٟح١ٔ٤َ یَّسا بَٔيٕس َواٟسَّ َِٟح١ُ٤َ بٔا ا

َراص٥َٔ ََل َخيَِر فٔی  َِٟح١َ٤َ َواٟسَّ َت ا ِ
ٔلَی أََج١ٕ َوإِٔ٪ أََّخَّ َِٟح١ُ٤َ إ ّسا َوا ِ٘ َراص٥ُٔ َن ـّ َوزَٔیاَزةٔ َزَراص٥َٔ اٟسَّ  اَذَٟٔک أَِي

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ اکی اوٹن وک دورسے اوٹن ےس دبےنل ںیم ھچک ابقتح ںیہن اس رطح اکی اوٹن 

اور ھچک روےپ دے رک دورسا اوٹن ےل ےنیل ںیم ارگہچ اوٹن وک دقندے اور رووپں وک اداھر رےھک اور روےپ دقن دے اور اوٹن وک 

  وت  رتہ ںیہن ےہ۔اداھر رےھک ای دوونں وک اداھر رےھک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1615    حسیث 



 

 

ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض أَ  َٗ َ ٔة ٩ِ٣ٔ ٣َأطَيةٔ اِْلٔب١ٔٔ َوإِٔ٪ َ َٟ َِٟح٤ُو ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَٔزة ٌٔيَری٩ِٔ أَِو بٔاِْلََِ َِٟب ٌٔيَر ا٨َّٟحٔيَب بٔا َِٟب ََ ا ا٧َِت ٩ِ٣ٔ ِ٪ یَبَِتا

 ُٓ َباَ٪ اِختََٔل َٓ ِت  َٔ ٔلَی أََج١ٕ إَٔذا اِخَت٠َ َََٓل بَأَِض أَِ٪ يُِظتََري ٨ِ٣َٔضا اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ  ٕ ٥ٕ َواحَٔسة ٌَ ا َن ـّ ٌِ ََ َضا  ـُ ٌِ ََ َضا َوإِٔ٪ أَِطَبَط 

ٔلَی أََج١ٕ  ََل یُِؤَخُذ ٨ِ٣َٔضا اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ َٓ  ِٕ ٔ ٥َِٟ َتِدَت٠ ِت أَِج٨َاُسَضا أَِو  َٔ  َواِخَت٠َ

اہک امکل ےن ارگ دو نیت اوٹن الدےن ےک دے رک اکی اوٹن وساری اک رخدیے وت ھچک ابقتح ںیہن ارگ اکی ونع ےک اجونر ےسیج 

 ای لیب آسپ ںیم ااسی االتخػ رےتھک وہں ہک اؿ ںیم  ملھ الھک رفؼ وہ وت اکی اجونر دے رک دو اجونر رخدیان دقن ای اداھر دوونں اوٹن

رطح ےس درتس ےہ ارگ اکی دورسے ےک اشمہب وہں وخاہ سن اکی وہ ای فلتخم وت اکی اجونر دے رک دو اجونر انیل ودعے رپ 

 درتس ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ اور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1616    حسیث 

َظ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِ٪ یُِؤَخَذ  ٔشيرُ ٣َا َُکٔ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت إَٔذا ََاَ٪ َٗ َٓ اُؿ١ْ فٔی ٧ََحابَٕة َوََل رِٔح٠َٕة  َٔ َِٟيَص بَِي٨َُض٤َا َت ٌٔيَری٩ِٔ  َب ِٟ ٌٔيرُ بٔا َِٟب ا

ٍَ ٣َا اِطتََریَِت  ٔلَی أََج١ٕ َوََل بَأَِض أَِ٪ َتبٔي َََٓل ُيِظتَرَي ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ ََٟک  ُِٔت  ًَلَی ٣َا َوَػ ٔ َصَذا  ِب١َ أَِ٪ َتِشَتِوٓ َٗ َيُط  ٨ِ٣َٔضا 

ِسَت ث٨َ٤ََطُ  َ٘ َّٟٔذي اِطتََریَِتطُ ٨ِ٣ُٔط إَٔذا ا٧َِت ٔ ا َُيِر  ٩ِ٣ٔ 

اہک امکل ےن اس یک اثمؽ ہی ےہ ہک وج اوٹن اسکیں وہں اؿ ںیم ابمہ رفؼ ہن وہذات ںیم اور وبھج الدےن ںیم وت اےسی اووٹنں ںیم ےس 

ابقتح ںیہن ہک اوٹن رخدی رک لبق ہضبق رکےن ےک  دو اوٹن دے رک اکی اوٹن انیل ودعے رپ درتس ںیہن اہتبل اس ںیم ھچک

 دورسے ےک اہھت چیب ڈاےل بج ہک تمیق اس یک دقن ےل ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ور اجونر ںیم فلس رکےن اک ایبؿاجونر وک اجونر ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ ا

     1617    حسیث 

 ٔ َذٟ َٓ َس ث٨َ٤ََطُ  َ٘ ُظ َوَن ُط َوَحَلَّ َٔ َوَػ َٓ ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم  َِٟحَيَوأ٪ إ َٕ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ َس٠َّ َٗ ٍٔ ٔ َک َجائٔزْ َوصَُو ََلز٦ْٔ ٠َِٟٔبائ

ا َوَح٠ََّيا َو  َٔ ًَلَی ٣َا َوَػ  َٔ ٤ُِٟبَِتا ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َٔس٧َاَوا ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١ُِ ا ًَ ٥ِ َیز٢َِ  َٟ َّٟٔذي  ٔ بَِي٨َُض٥ِ َوا َِٟحائٔز ١ٔ٤َ ا٨َّٟأض ا ًَ ٥ِ یَز٢َِ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ  َٟ 



 

 

اہک امکل ےن اجونر ںیم فلس رکان درتس ےہ بج اعیمد نیعم وہ اور اس اجونر ےک اواصػ اور یلح  ایبؿ رکدے اور تمیق دے دے 

اجونر دےنی وہں ےگ اور رتشمی وک ےنیل وہں ےگ امہرے رہش ےک ولگ ہشیمہ ےس ااسی یہ رکےت رےہ اور ایس  وت اب عئ وک ایس رطح ےک

 ےک اقلئ رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج رطح ای سج اجونر وک انچیب ان درتس ےہ ۔

  ایبؿ ںیماتکب عیب ےک :   ابب

 سج رطح ای سج اجونر وک انچیب ان درتس ےہ ۔

     1618    حسیث 

َِٟحَب٠َٔة  ٍٔ َحَب١ٔ ا ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ٩ًَِ  طُ أَص١ُِ ا ٌُ ا یَتََباَي ٌّ َوََاَ٪ بَِي

ًَّٟٔي فٔی بَِل٨َٔضاََاَ٪ اٟ ُة ث٥َُّ ت٨َُِتَخ ا َٗ ٔلَی أَِ٪ ت٨َُِتَخ ا٨َّٟا َِٟحزُوَر إ َُ ا  زَُّج١ُ یَبَِتا

 ںیم رموج یھت آد

 

ی لہ یک عیب ےس ہی عیب اایؾ اجہ لت
خ
ل

یم علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک لبح ا

  اوینٹن اک ہچب وہاگ اور رھپ ےچب اک ہچب اس وتق ںیم داؾ ولں اگ ۔اوٹن رخدیات  اھ اس ودعے رپ ہک بج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح ای سج اجونر وک انچیب ان درتس ےہ ۔

     1619    حسیث 

ٌٔئس بِ  ا٣ٔئن ٩ًَِ َس ـَ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثَََلثَٕة  َِٟحَيَوأ٪  ٤ََّا ٧ُنَٔی ٩ِ٣ٔ ا َِٟحَيَوأ٪ َوإ٧ٔ ا٢َ ََل رٔبّا فٔی ا َٗ َّطُ  ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٤َََِٟلٗٔئح َوَحَب١ٔ ٩ٔ ا  َوا

ٍُ ٣َا فٔی ُهضُ  ٤َََِٟلٗٔيُح بَِي ٍُ ٣َا فٔی بُُلؤ٪ إ٧َٔأث اِْلٔب١ٔٔ َوا ا٣ٔيُن بَِي ـَ ٤َِٟ َِٟحَب٠َةٔ َوا ِٟح٤َٔا٢ٔ ا  ورٔ ا

ں ان درتس ںیہ اکی اضمںیم یک دورسے الم حیق یک ےسیت لبح 
 
 ی عب
ت

دیعس نب بیسم ےن اہک ویحاؿ ںیم راب ںیہن ےہ ہکلب ویحاؿ ںیم نیت 

ی لہ یک اضمںیم وہ اجونر وج امدہ ےک مکش ںیم ںیہ المحیق وہ اجونر وج رؿ ےک تشپ ںیم
خ
ل

ی لہ اک ایبؿ ایھب وہ اکچ ےہ ،۔ ا
خ
ل

 ںیہ لبح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح ای سج اجونر وک انچیب ان درتس ےہ ۔



 

 

     1620    حسیث 

 ٔ  َ َِٟحَيَوأ٪ ا٢َ ٣َأٟک ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ َيِظتَرَٔي أََحْس َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی أَِ٪ َٗ ِس َرآُظ َوَرٔؿَيُط  َٗ ٨ُِط َوإِٔ٪ ََاَ٪  ًَ ِي٨ٔطٔ إَٔذا ََاَ٪ َُائّٔبا  ٌَ

 ٩ٔ٤َ ٍُ بٔاٟثَّ ٔٔ ٍَ ی٨ََِت ٔ َِٟبائ َٔک ْٔلَ٪َّ ا َظ ذَٟ ٤ََّا َُکٔ ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ ٌٔيّسا  ََ یّبا َوََل  َس ث٨َ٤ََُط ََل َْقٔ ُ٘ ُة  َی٨ِ ٌَ ٠ِ َوََل یُِسَري َص١ِ تُوَجُس ت٠َِٔک اٟشِّ

اًَ  ّٓ ٤ُو٧ّا ٣َِوُػو ـِ َٔک َوََل بَأَِض بٔطٔ إَٔذا ََاَ٪ ٣َ َظ ذَٟ ٠َٔذَٟٔک َُکٔ َٓ َُ أ٦َِ ََل  ٤ُِٟبَِتا  لَی ٣َا َرآَصا ا

اہک امکل ےن نیعم اجونر یک عیب بج وہ اغبئ وہ وخاہ زندکی وہ ای دور درتس ںیہن ےہ۔ ارگہچ رتشمی اس اجونر وک دھکی اکچ وہ اور دنسپ 

 ہی ےہ ہک اب عئ رتشمی ےس داؾ ےل رکعفن ااھٹےئ اگ۔ اور رتشمی وک ولعمؾ ںیہن وہ اجونرحیحص اسمل سج وطر ےس رکاکچ وہ اس یک وہج

 اس ےن داھکی  اھ ےلم ایہن ےلم اہتبل ارگ ریغنیعم اجونر وک اواصػ ایبؿ رکےک ےچیب وت ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر وک وگتش ےک دبےل ںیم انچیب

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک وگتش ےک دبےل ںیم انچیب

     1621    حسیث 

َِٟحَيوَ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔئس ب٩ِٔ ا  أ٪ بٔا٠َِّٟح٥ٔ ٩ًَِ َس

 دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک اجونر ےک ےنچیب ےس وگتش ےک دبےل ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دبےل ںیم انچیباجونر وک وگتش ےک 

     1622    حسیث 

اةٔ َواٟظَّ  َِٟحَيَوأ٪ بٔا٠َِّٟح٥ٔ بٔاٟظَّ ٍُ ا ٔة بَِي َِٟحاص٠ٔٔيَّ و٢ُ ٩ِ٣ٔ ٣َِئْسٔ أَص١ِٔ ا ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا  اَتئِن ٩ًَِ َس

  ،۔دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہی یھب اجتیلہ اک وجا ےہ وگےش وک اکی رکبی ای دو رکبویں ےک وعض ںیم انچیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک وگتش ےک دبےل ںیم انچیب



 

 

     1623    حسیث 

َِٟحَيوَ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي و٢ُ ٧ُنَٔی  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٤َُِٟشئَّب أََرأَیَِت ٩ًَِ َس ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٠ُِت َٟٔش ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو اٟز٧َِّازٔ  َٗ أ٪ بٔا٠َِّٟح٥ٔ 

ا َٗ َََٓل َخيَِر فٔی َذَٟٔک  َصا  ٌٔيْس إِٔ٪ ََاَ٪ اِطتََراَصا َٟٔي٨ََِحَ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٕ ٔ ٔطَياظ ة َْشَ ٌَ ا َٔ ّٓ ٔ َو١َُُّ ٩ِ٣َ َرُجَّل اِطتََري َطارٔ ٢َ أَبُو اٟز٧َِّاز

ُت  ِٛ ٌُ أَِزَر ِٟ ٔ ا ٔ َوََاَ٪ َذَٟٔک یَُِٜتُب فٔی ًُُضوز ا٢َ أَبُو اٟز٧َِّاز َٗ َِٟحَيَوأ٪ بٔا٠َِّٟح٥ٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي ا٢ٔ فٔی َز٣َأ٪ أَبَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ی٨ََِضِوَ٪  َّ٤

٩ًَِ َذَٟٔک  ٌٔي١َ ی٨ََِضِوَ٪   ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ َوصَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ إِٔس٤َ

دبےل ںیم انچیب عنم ےہ اوبزلاند ےن اہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ارگ وکیئ صخش  دیعس نب بیسم ےتہک ےھت اجونر وک وگتش ےک

دس رکبویں ےک دبےل ںیم اکی اوٹن رخدی رکے وت اسیک ےہ دیعس ےن اہک ارگ ذحب رکےن ےک ےئل رخدی رکے وت اسیک ےہ دیعس ےن اہک 

 ےن بس اعوملں وک اجونر یک عیب ےس وگتش ےک دبےل ںیم عنم ارگ ذحب رکےن ےک ےئل رخدی رکے وت  رتہ ںیہن اوب زلاند ےن اہک ںیم

 رکےت وہےئ اپای اور اابؿ نب امثعؿ اور اشہؾ نب اامسلیع ےک زامےن ںیم اعولمں ےک رپواونں ںیم اس یک اممتعن یھکل اجیت یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتش وک وگتش ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگتش وک وگتش ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1624    حسیث 

َٔک ٣ٔ  ٥ٔ٨َ َو٣َا أَِطَبَط ذَٟ َِ ِٟ َِٟبَقٔ َوا َِٟح٥ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوا ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی   ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا طُ َٗ ـُ ٌِ ََ َُّط ََل ُيِظتََري  ُِٟوحُؤغ أ٧َ ٩ِ ا

ي أَِ٪ یَُٜ  ٥ِ یُوَزِ٪ إَٔذا َتََحَّ َٟ ٕف إَٔلَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ یَّسا بَٔيٕس َوََل بَأَِض بٔطٔ َوإِٔ٪  ٌِ  وَ٪ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ یَّسا بَٔيسٕ بَٔب

 اک وہ ای رکبی اک ای اور یسک اجونر اک اس اک وگتش ، وگتش ےس دبب ا درتس اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وگتش اوٹن

 ںیہن رگم ربارب وتؽ رک دقنا دقن ارگ الکٹ ےس رباربی رکے وت یھب اکیف ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگتش وک وگتش ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1625    حسیث 



 

 

ُِٟوحُو َٔک ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ٨َ َو٣َا أَِطَبَط ذَٟ َِ ِٟ َِٟبَقٔ َوا ِٟٔحيَتأ٪ ب٠َِٔح٥ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوا ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض ب٠َِٔح٥ٔ ا ََرَ َٗ ِٛ ٔغ ٠ََُِّضا اث٨َِئِن بَٔواحٕٔس َوأَ

 ٔ إ َٓ ََل َخيَِر ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک یَّسا بَٔيٕس  َٓ  ِ٪ َزَخ١َ َذَٟٔک اِْلََج١ُ 

اہک امکل ےن ویلھچمں اک وگتش ارگ اوٹن ای اگےئ ای رکبی ےک وگتش ےک دبےل ںیم ےچیب مک وشیب وت یھب ھچک ابقتح ںیہن ےہ رگم ہی 

 رضوری ےہ ہک دقنا دقن وہ اعیمد ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگتش وک وگتش ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1626    حسیث 

ََل أََري بَأِّسا بٔأَِ٪ يُ  َٓ ِٟحٔيَتأ٪  ا٦ٔ َوا ٌَ ّة ٠ُُٟٔحو٦ٔ اِْلَِن َٔ ٔ ٔ ٠َََُّضا ٣َُداٟ يِر ا٢َ ٣َأٟک َوأََري ُُٟحو٦َ اٟلَّ َٗ ََ ٕف ِظتََري  ٌِ َٔک بَٔب ُف ذَٟ ٌِ

ٔلَی أََج١ٕ  َُ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک إ أؿَّل یَّسا بَٔيٕس َوََل یَُبا َٔ  ٣َُت

اہک امکل ےن رپدنوں اک وگتش ریمے زندکی رچدنوں اور ویلھچمں ےک وگتش ےس ڑبارفؼ راتھک ےہ ارگ ہی مک وشیب ےچیب اجںیئ وت ھچک 

 اعیمد ہن وہ۔ ابقتح ںیہن ےہ رگم ہی رضوری ےہ ہک دقنا دقن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےتک یک عیب اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےتک یک عیب اک ایبؿ

     1627    حسیث 

َّی اهَّللُ ٕ اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل وز ٌُ ِٟکَاص٩ٔٔ ٩ًَِ أَِٔی ٣َِش َِٟبغٔیِّ َوح٠َُِوأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِٔب َو٣َِضز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی   

ًَلَی أَ  َلي  ٌِ ِٟکَاص٩ٔٔ َرِطَوتُُط َو٣َا يُ ًَلَی اٟز٧َِّا َوح٠َُِواُ٪ ا ٤َِٟزِأَةُ  َلاُظ ا ٌِ َِٟبغٔیِّ ٣َا ُت ٔ ا ىٔي ب٤َِٔضز ٌِ ٩َ َي َٜضَّ  ِ٪ یََت

رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ےتک یک تمیق ےنیل ےس اور رخیچ ےس افہشح یک اور امکیئ ایب وعسمد ااصنری ےس 

 ےس افؽ اکنےنل واےل یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےل ںیم ےنچیب اک ایبؿعیب فلس اک ایبؿ اور اابسب وک اابسب ےک دب

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب فلس اک ایبؿ اور اابسب وک اابسب ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1628    حسیث 

 ٕٕ ٍٕ َوَس٠َ ٩ًَِ بَِي ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ٩ًَِ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 روسؽ اہلل ےن عنم ایک ےہ عیب ےس اور فلس ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب فلس اک ایبؿ اور اابسب وک اابسب ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1629    حسیث 

و٢َ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ  ُ٘ َٔک أَِ٪ َي ٔشيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت َسا َٗ َ٘ ًَ َٓإِٔ٪  َذا  َٛ َذا َو َٛ ىٔي  َٔ ٔ ًَلَی أَِ٪ ُتِش٠ َذا  َٛ َتَک بََٜٔذا َو ٌَ ُج١ٔ آُخُذ ٔس٠ِ

َٕ ٣َا اِطتََرَن ٨ِ٣ُٔط ََاَ٪  ٠َ َّٟٔذي اِطتََرَن اٟشَّ إِٔ٪ َتَزَک ا َٓ  ٕ َُيِرُ َجائٔز ُضَو  َٓ َِٟوِجطٔ  ًَلَی صََذا ا ُض٤َا  ٌَ ٍُ َجائٔزّابَِي ِٟبَِي َٔک ا  ذَٟ

اک بلطم ہی ےہ ہک وکیئ صخش یسک ےس ےہک ںیم ریتا اابسب اس رشط ےس اتیل وہں ہک وہ ھجم ےس فلس رکے اس  اہک امکل ےن اس

 رطح وت ہی اجسی ںیہن ارگ فلس یک رشط وموقػ رکدے وت عیب اجزئ وہاجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   باب

 عیب فلس اک ایبؿ اور اابسب وک اابسب ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1630    حسیث 

َؼٔييِّ بٔاِْلَثَِوأب ٩َ٣ٔ ا َ٘ ِٟ َلؤيِّ أَِو ا أ٪ أَِو اٟظَّ َٜتَّ ِوُب ٩ِ٣ٔ اِل ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض أَِ٪ يُِظتََري اٟثَّ َٗ َ٘ ِٟ ٔة ِْلِٔتزٔیٔييِّ أَِو ا َ٘ يِّ أَِو اٟزِّي سِّ

َِٟواحُٔس  َٔک ا ٙٔ َو٣َا أَِطَبَط ذَٟ ٔ ائ َ٘ ٔة َواٟظَّ ٧ٔيَّ َِٟىَ ٕٔ ا ٔ ٤َََِٟلح ٤َِٟزِؤيِّ بٔا َِٟضَزؤيِّ أَِو ا ِؤب ا ٔلَی أَِو اٟثَّ ََلثَٔة یَّسا بَٔيٕس أَِو إ بٔاَِلث٨َِئِن أَِو اٟثَّ

إِٔ٪ َزَخ  َٓ ٕٕ َواحٕٔس  ََل َخيَِر ٓٔيطٔ أََج١ٕ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ َٓ  ١َ َذَٟٔک َنٔشيئَْة 

اہک امکل ےن نج ڑپکوں ںیم  ملھ الھک رفؼ ےہ اؿ ںیم ےس اکی وک دو ای نیت ےک دبےل ںیم عیب رکان دقنا دقن ای اعیمد رپ رطح ےس درتس 



 

 

 تس ںیہن ۔ےہ اور بج اکی ڑپکا دورسے ڑپکے ےک اشمہب وہ ارگ انؾ دجا دجا وہں وت یمک یشیب درتس ےہ رگم اداھر در

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب فلس اک ایبؿ اور اابسب وک اابسب ےک دبےل ںیم ےنچیب اک ایبؿ

     1631    حسیث 

ٍَ ٣َا اِطتَرَ  ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض أَِ٪ َتبٔي ِسَت َٗ َ٘ َّٟٔذي اِطتََریَِتطُ ٨ِ٣ُٔط إَٔذا ا٧َِت ٔ َػاحٔبٔطٔ ا ِب١َ أَِ٪ َتِشَتِوَٓٔيطُ ٩ِ٣ٔ َُيِر َٗ یَِت ٨ِ٣َٔضا 

 ث٨َ٤ََطُ 

اہک امکل ےن سج ڑپکے وک رخدیا اس اک انچیب لبق ےضبق ےک اب عئ ےک وسا اور یسک ےک اہھت درتس ےہ ۔ بج ہک اس یک تمیق دقن ےل 

 ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1632    حسیث 

ًَبَّإض َو  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َضا ٩ًَِ ا ٌَ أََراَز بَِي َٓ َٕ فٔی َسَبائَٔب  ٩ًَِ َرُج١ٕ َس٠َّ َرُج١ْ َيِشأَُُٟط 

َظ َذَٟٔک  ٚٔ َوََکٔ َِٟورٔ ُٚ بٔا َِٟورٔ ًَبَّإض ت٠َِٔک ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َضا  ـَ ٔ ب ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ 

 لبق ےضبق ےک اؿ وک انچیب اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب ابعس ےس اکی صخش ےن وپاھچ وج وکیئ ڑپکوں ںیم فلس رکے رھپ

 اچےہ انب ابعس ےن اہک ہی اچدنی یک عیب ےہ اچدنی ےک دبےل ںیم اور اس وک رکموہ اجان ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1633    یثحس 

َّٟٔذي اِطتََراَصا ٨٣ِٔ  َضا ٩ِ٣ٔ َػاحٔبَٔضا ا ٌَ َّطُ أََراَز أَِ٪ یَبٔي ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ َّٟٔذي َٗ ٩ٔ٤َ ا َََر ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ِٛ َ ُط بٔأ



 

 

َّٟٔذي اِطتََراَصا ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ا َُيِر ًََضا ٩ِ٣ٔ  َّطُ بَا ِو أ٧َ َٟ ًََضا بٔطٔ َو  ٥َِٟ َی٩ُِٜ بَٔذَٟٔک بَأِْض  ابَِتا

اہک امکل ےن امہری داتسن ںیم اس اک بلطم ہی ےہ ہک وہ صخش اؿ ڑپکوں وک ایس ےک اہھت انچیب اچےہ سج ےس رخدیا ےہ یلہپ تمیق 

 ےس ھچک زایدہ رپ ویکہکن ارگ وہ یسک اور صخش ےس اؿ ڑپکوں وک انچیب اچےہ وت ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1634    حسیث 

 ٔ إ َٓ وٕق  ٕٙ أَِو ٣َأطَيٕة أَِو ُُعُ َٕ فٔی َرٗٔي ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ َس٠َّ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٔک َٗ َذا ََاَ٪ ١َُُّ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

َّٟٔذي  َٔک ٩ِ٣ٔ ا ٍُ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٤ُِِٟظتَرَٔي ََل َیبٔي إٔ٪َّ ا َٓ َح١َّ اِْلََج١ُ  َٓ ٔلَی أََج١ٕ  َٕ ٓٔيطٔ إ َش٠َّ َٓ ا  ّٓ َََر ٩ِ٣ٔ ٣َِوُػو ِٛ َ اِطتََراُظ ٨ِ٣ٔطُ بٔأ

بَٔف ٣َا َس٠َّ  ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ُط ٓٔيطٔ  َٔ َّٟٔذي َس٠َّ ٩ٔ٤َ ا َّٟٔذي اٟثَّ ًَِلي ا ٤ُِِٟظتَرٔي إِٔ٪ أَ ُضَو اٟزِّبَا َػاَر ا َٓ ٠َُط  ٌَ َٓ َُّط إَٔذا  ُط ٓٔيطٔ َوَذَٟٔک أ٧َ َٔ

٤ُِِٟظتَرٔي بَا َضا ا ـِ ٔ ب ِ٘ ٥َِٟ َي ُة َو ٌَ ٠ِ ٠َِيطٔ اٟشِّ ًَ ا َح٠َِّت  َّ٤٠َ َٓ ٍَ بَٔضا  َٔ َٓا٧َِت ُط َز٧َا٧ٔيَر أَِو َزَراص٥َٔ  ًَ َ بَا َ ِٛ َ ا ًََضا ٩ِ٣ٔ َػاحٔبَٔضا بٔأ َر ٤٣َّٔ

 ٔ طُ َوَزاَزُظ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َٔ َِٟيطٔ ٣َا َس٠َّ ٔ ََٓؼاَر أَِ٪ َرزَّ إ ُط ٓٔيَضا  َٔ  َس٠َّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ وج صخش فلس رکے الغؾ ںیم ای اجونرںی ای یسک اور اابسب ںیم اور اس ےک اواصػ ایبؿ 

اؿ زیچوں وک ایس اب عئ ےک اہھت یلہپ تمیق ےس زایدہ رپ ہن ےچیب بج کت ہک اؿ  رکدے اکی اعیمد نیعم رپ بج اعیمد زگرے وت رتشمی

زیچوں وک اےنپ ےضبق ںیم ہن الےئ ورہن راب وہاجےئ اگ وگای اب عئ ےن اکی دمت کت رتشمی ےک رووپں ےس افدئہ ااھٹای رھپ زایدہ دے رک 

 اس وک ریھپ دای وت ہی نیع راب ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1635    حسیث 

ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم ث٥َُّ  ا إ ّٓ وٕق إَٔذا ََاَ٪ ٣َِوُػو ا فٔی َحَيَوإ٪ أَِو ُُعُ ّٗ َٕ َذَصّبا أَِو َورٔ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ َس٠َّ َُّط ََل بَأَِض أَِ٪  َٗ إ٧ٔ َٓ َح١َّ اِْلََج١ُ 

زِٕق ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َس ٣َا َیٔح١ُّ َٔ ٌِ ََ ِب١َ أَِ٪ َیٔح١َّ اِْلََج١ُ أَِو  َٗ  ٍٔ ٔ َِٟبائ َة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ ٤ُِِٟظتَرٔي ت٠َِٔک اٟشِّ ٍَ ا ُظ َیبٔي ُ ٠ُطُ َوََل یَُؤَّخِّ حِّ ٌَ زُؤق يُ ٌُ ِٟ

زُِق إَٔلَّ اٟلَّ  ٌَ ِٟ َّ َذَٟٔک ا ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ٔ بَاٟ َُيِر َة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٠ِ ٍَ ت٠َِٔک اٟشِّ ُط َو٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي أَِ٪ َیبٔي ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َي ُط َحً ٌَ َُّط ََل َیٔح١ُّ أَِ٪ َیبٔي إ٧ٔ َٓ ا٦َ  ٌَ



 

 

 َّ ُظ ْٔل٧َ ُ بُٔف َذَٟٔک َوََل یَُؤَّخِّ ِ٘ زُؤق َي ٌُ ِٟ ٕق ٩ِ٣ٔ ا ٕٚ أَِو َُعِ ًََضا ٨ِ٣ُٔط بَٔذَصٕب أَِو َورٔ َّٟٔذي ابَِتا بَُح ُط إٔذَ َػاحٔبٔطٔ ا َٗ َ َذَٟٔک 
ا أََّخَّ

ًَلَی َرجُ  َُٟط  ٍَ اٟزَُّج١ُ َزی٨ِّا  ِٟکَأٟٔئ أَِ٪ َیبٔي ِٟکَأُٟئ بٔا ِٟکَأٟٔئ َوا ِٟکَأٟٔئ بٔا ُظ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی َرُج١ٕ آََّخَ َوَزَخ٠َُط ٣َا یُِْکَ  ١ٕ بَٔسی٩ِٕ 

س ےس اواصػ ایبؿ رکدے اکی اعیمد نیعم اہک امکل ےن وج صخش فلس رکے وسان اچدنی دے رک یسک ااسب ںیم ای اجونر ںیم اور ا

رپ بج اعیمد زگر اجےئ ای ہن زگرے وت رتشمی اس اابسب ای اجونر وک اب عئ ےک اہھت یسک اور اابسب ےک دبےل ںیم چیب  اتک ےہ رگم ہی 

 اور ارگ رتشمی رضوری ےہ ہک اس اابسب وک دقن ےل ےل اس ںیم اعیمد ہن وہ وساےئ ےلغ ےک ہک اس اک انچیب لبق ےضبق ےک درتس ںیہن

اس اس اابسب وک وساےئ اب عئ ےک اور یسک ےک اہھت ےچیب وت وسےن اچدنی ےک دبےل ںیم یھب چیب  اتک ےہ رگم ہی رضوری ےہ ہک داؾ دقن 

 ےل اعیمد ہن وہ ورہن اکیئل یک عیب اکیئل ےک دبےل ںیم وہاجےئ یگ ینعی دنی ےک دبےل ںیم دنی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1636    حسیث 

٤ُِِٟظ  إٔ٪َّ ا َٓ ُب  ا ََل یُِؤ١ََُ َوََل ُيِْشَ ُة ٤٣َّٔ ٌَ ٠ِ ٔلَی أََج١ٕ َوت٠َِٔک اٟشِّ ٕة إ ٌَ َٕ فٔی ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ َس٠َّ َٗ َ ٩ِ َطاَئ ت َضا ٤٣َّٔ ٌُ رَٔي َیبٔي

َٟطُ أَِ٪  َّٟٔذي اِطتََراَصا ٨ِ٣ٔطُ َوََل ی٨ََِبغٔی  ٔ َػاحٔبَٔضا ا َُيِر ِب١َ أَِ٪ َيِشَتِوَٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ  َٗ ٕق  ٕس أَِو َُعِ ِ٘ ًََضا ب٨َٔ َّٟٔذي ابَِتا َضا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َیبٔي

ظُ  ُ ُط َوََل یَُؤَّخِّ ـُ ٔ ب ِ٘ زِٕق َي ٌَ  ٨ِ٣ُٔط إَٔلَّ َٔ

وج صخش یسک اابسب ںیم وج اھکےن ےنیپ اک ںیہن ےہ فلس رکے اکی اعیمد رپ وت رتشمی وک اایتخر ےہ ہک اس اابسب وک اہک امکل ےن 

وساےئ اب عئ ےک اور یسک ےک اہھت وسان ای اچدنی ای اابسب ےک دبےل ںیم رفوتخ رک ڈاےل ےضبق ےس رتشیپ رگم ہی ںیہن وہ اتک ہک اب عئ ےک 

 اابسب ےک دبےل ںیم دیب ڈاےل وت ھچک ابقتح ںیہن رگم دقنا دقن ےچیب۔اہھت یہ ےچیب ارگ ااسی رکے وت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم فلس رکےن اک ایبؿ

     1637    حسیث 

 َٕ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ َس٠َّ َٗ َ٠ َٓ اَضي َػاحَٔبَضا  َ٘ ا َح١َّ اِْلََج١ُ َت َّ٤٠ََٓ ٔلَی أََج١ٕ  ٕة إ َٓ ةٔ أَثَِوإب ٣َِوُػو ٌَ ََ ٥ِ َز٧َا٧ٔيَر أَِو َزَراص٥َٔ فٔی أَِر

 ٔ ًِٔليَک ب ُ ٠َِيطٔ اِْلَثَِواُب أ ًَ َّٟٔذي  َُٟط ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٔٔضا  ث٤ََا٧َٔيَة أَثَِوإب ٩ِ٣ٔ ثَٔيأِی  َضاَیحِٔسَصا ٨ًَِٔسُظ َوَوَجَس ٨ًَِٔسُظ ثَٔيابّا زُو٧ََضا ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ



 

 

إِٔ٪ َزَخ١َ ذَ  َٓ ا  َٗ ٔ تَر ِٔ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔليطٔ  ٌِ ًَّٟٔي يُ َّطُ ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک إَٔذا أََخَذ ت٠َِٔک اِْلَثَِواَب ا ٔ إ٧ٔ َُّط ََل َيِؼ٠ُُح َوإِٔ٪ َصٔذظ إ٧ٔ َٓ َٟٔک اِْلََج١ُ 

َُّط  إ٧ٔ َٓ ِب١َ ٣َٔح١ِّ اِْلََج١ٔ  َٗ طُ ٓٔيَضاََاَ٪ َذَٟٔک  َٔ ًَّٟٔي َس٠َّ َيأب ا ٕٔ اٟثِّ َِٟيَشِت ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ طُ ثَٔيابّا  ٌَ ا إَٔلَّ أَِ٪ َیبٔي ـّ  ََل َيِؼ٠ُُح أَِي

 ۔ بج 

ن

اہک امکل ےن سج ےن روےپ ای ارشل ںں دے رک فلس یک اچر ڑپکوں ںیم اکی اعیمد رپ اور اؿ ڑپکوں ےک اواصػ ایبؿ رکدی 

وں اک ضاقاض ایک نکیل اب عئ ےک اپس اس مسق ےک ڑپکے ہن ےلک ہکلب اس ےس  ےکل اس وتق اب عئ دمت زگری وت رتشمی ےن اب عئ رپ اؿ زیچ

ےن اہک وت اؿ  ےکل ڑپکوں ںیم ےس آھٹ ڑپکے ےل ےل وت رتشمی وک انیل درتس ےہ رگم ایس وتق دقن انیل اچےیہ دری ہن رکے ارگ اؿ 

 ایعمد زگرےن ےک دورسے ڑپکے ایس مسق ےک رہھٹاےئ وت درتس آھٹ ڑپکوں یک وکیئ ایعمد ہن رکے اگ وت درتس ںیہن ےہ ارگ لبق

 ںیہن اہتبل دورسے مسق ےک ڑپکوں ےس دبب ا درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتےبن اور ولےہ اور وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ اؿ اک ایبؿ

 ب عیب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 اتےبن اور ولےہ اور وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ اؿ اک ایبؿ

     1638    حسیث 

َبطٔ َو  ٔة ٩ِ٣ٔ ا٨َُّٟحأض َواٟظَّ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ٔ اٟذَّ َُيِر ا یُوَزُ٪ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٓٔى ََاَ٪ ٤٣َّٔ َِٟحٔسیسٔ َٗ اٟزََّػأؾ َواِْل٧ُٔک َوا

ٕٕ َواحٕٔس اث٨َِ َوا ََل بَأَِض بٔأَِ٪ یُِؤَخَذ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ َٓ ا یُوَزُ٪  ٕٔ َو٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٤٣َّٔ ُس ئن َواِلُْکِ ٔب َواٟتِّ ـِ َ٘ أ٪ بَٔواحٕٔس یَّسا بَٔيٕس َوََل ِٟ

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٕٕ بَأَِض أَِ٪ یُِؤَخَذ رٔك١ُِ َحسٔیٕس بٔزٔكِلَِی َحٔسیٕس َورٔك١ُِ ُػَِفٕ بٔزٔكِلَِی ُػَِفٕ ک َوََل َخيَِر ٓٔيطٔ اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ

َََٓل بَأَِض بٔأَِ٪ یُِؤَخَذ ٨ِ٣ٔطُ ا ُُٓض٤َا  َباَ٪ اِختََٔل َٓ أ٪ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٔ ٨ِ َٕ اٟؼِّ إَٔذا اِخَت٠َ َٓ ٔلَی أََج١ٕ  إِٔ٪ َواحٕٔس إ َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ

 َٕ ٨ِ ُٕ ٨ِ٣ٔطُ ُيِظبُٔط اٟؼِّ ٨ِ ُظ أَِ٪  ََاَ٪ اٟؼِّ ِّی أََِکَ إٔن َٓ َِفٔ  َبطٔ َواٟؼُّ ا فٔی اَِلِس٥ٔ ٣ِٔث١ُ اٟزََّػأؾ َواِْل٧ُٔک َواٟظَّ َٔ اِْلََّخَ َوإِٔ٪ اِخَت٠َ

ٔلَی أََج١ٕ   یُِؤَخَذ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ

اتابن اور لتیپ اور راگن اور ہسیس اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ وساےئ اچدنی اور وسےن ےک ےسیج 

اور ولاہ اور ےتپ اور اھگس اور رویئ وریغہ اؿ ںیم یمک یشیب درتس ےہ بج ہک دقنا دقن وہ الثم اکی رلط ولےہ ہک دو رلط ولےہ ےک 

ںیہن ۔ ارگ دبےل ںیم ای اکی رلط لتیپ وک دو رلط لتیپ ےک دبےل ںیم انیل درتس ےہ رگم بج سن اکی وہ وت ودعے رپ انیل درتس 

سن فلتخم وہ اس رطح ہک  ملھ الھک رفؼ وہ )ےسیج لتیپ دبےل ںیم ولےہ ےک( وت ودعے رپ انیل یھب درتس ےہ ۔ ارگ  ملھ الھک رفؼ ہن 



 

 

 وہ فرػ انؾ اک رفؼ وہ ےسیج یعلق اور ہسیس اور لتیپ اور اکیسن وت اعیمد رپ انیل رکموہ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اتےبن اور ولےہ اور وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ اؿ اک ایبؿ

     1639    حسیث 

ِب١َ أَِ٪  َٗ ُط  ٌَ َََٓل بَأَِض أَِ٪ َتبٔي ٖٔ ٠ََُِّضا  ٔ اِْلَِػ٨َا ا٢َ ٣َأٟک َو٣َا اِطتََریَِت ٩ِ٣ٔ َصٔذظ َّٟٔذي اِطتََریَِتُط َٗ ٔ َػاحٔبٔطٔ ا ُط ٩ِ٣ٔ َُيِر ـَ ٔ ب ِ٘ َت

 َُ ُط ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ب َٓ ا  ّٓ َٓإِٔ٪ اِطتََریَِتطُ ٔجزَا ِيَّل أَِو َوِز٧ّا  َٛ ٨َِت اِطتََریَِتُط  ُٛ َت ث٨َ٤ََطُ إَٔذا  ـِ َب َٗ ٔلَی ٨ِ٣ُٔط إَٔذا  ٕس أَِو إ ِ٘ َّٟٔذي اِطتََریَِتُط ٨ِ٣ُٔط ب٨َٔ ٔ ا يِر

َّي َتز٧َٔطُ َوَت أََج١ٕ َوَذَٟٔک أَ٪َّ  ا َوََل یَُٜوُ٪ َؿ٤َا٧ُطُ ٨ِ٣َٔک إَٔذا اِطتََریَِتطُ َوِز٧ّا َحً ّٓ ِشَتِوَٓٔيُط َوَصَذا َؿ٤َا٧َطُ ٨ِ٣َٔک إَٔذا اِطتََریَِتطُ ٔجزَا

٠َِيطٔ أ٣َِزُ ا٨َّٟ  ًَ ٥ِ َیز٢َِ  َٟ َّٟٔذي  ٔ اِْلَِطَيأئ ٠ََُِّضا َوصَُو ا ٔلَیَّ فٔی صَٔذظ ُت إ ٌِ  أض ٨ًَِٔس٧َاأََحبُّ ٣َا َس٤ٔ

اہک امکل ےن اؿ زیچوں وک ےضبق ےس ےلہپ انچیب درتس ےہ وساےئ اب عئ ےک اور یسک ےک اہھت دقن داومں رپ بج انپ وتؽ رکایل امضؿ ںیم 

آاجیت ےہ اور انپ وتؽ رک رخدیےن ںیم بج کت رتشمی اس وک رھپ انپ وتؽ ہن ےل اور ہضبق ہن رکےل امضؿ ںیم ںیہن آیت ۔ ہی مکح اؿ 

 ں اک ںیم ےن ااھچ اسن اور امہرے زندکی ولوگں اک لمع ایس رپ راہ۔زیچو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اتےبن اور ولےہ اور وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ اؿ اک ایبؿ

     1640    حسیث 

ا٢َ  َٗ  ِٟ ِؼَُفٔ َوا٨ََّٟوي َوا ٌُ ِٟ ُب ٣ِٔث١ُ ا ا ََل یُِؤ١ََُ َوََل ُيِْشَ َدَبٔم َواِلََٜت٥ٔ َو٣َا ُيِظبُٔط ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٓٔى یُکَا٢ُ أَِو یُوَزُ٪ ٤٣َّٔ

ٕٕ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس یَّسا بٔيَ  َّطُ ََل بَأَِض بٔأَِ٪ یُِؤَخَذ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ٔػ٨ِ ٔلَی َذَٟٔک أ٧َ ٕٕ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔط اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ ٕس َوََل یُِؤَخُذ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ

ٔلَی  ََل بَأَِض بٔأَِ٪ یُِؤَخَذ ٨ِ٣ُٔض٤َا اث٨َِأ٪ بَٔواحٕٔس إ َٓ ُُٓض٤َا  َباَ٪ اِختََٔل َٓ أ٪  َٔ ٨ِ َٕ اٟؼِّ إِٔ٪ اِخَت٠َ َٓ ٔ أََج١ٕ  أََج١ٕ َو٣َا اِطتُرَٔي ٩ِ٣ٔ َصٔذظ

َََٓل  ٖٔ ٠ََُِّضا  َّٟٔذي اِطتََراُظ ٨ِ٣ٔطُ اِْلَِػ٨َا ٔ َػاحٔبٔطٔ ا َبَف ث٨َ٤ََُط ٩ِ٣ٔ َُيِر َٗ ِب١َ أَِ٪ ُيِشَتِوفَی إَٔذا  َٗ  ََ   بَأَِض بٔأَِ٪ یَُبا

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ ہک وج زیچںی اھکےن اور ےنیپ یک ںیہن ںیہ اور انپ وتؽ رپ یتکب ںیہ ےسیج مسک اور ایلھٹگں ای ےتپ

 یمک یشیب درتس ےہ ارگہچ سن اکی وہ رگم اداھر درتس ںیہن ارگ سن فلتخم وہ وت اداھر یھب درتس ےہ اور اؿ وریغہ اؿ ںیم

 زیچوں وک لبق ےضبق ےک یھب انچیب درتس ےہ۔ وساےئ اب عئ ےک اور یسک ےک اہھت بج تمیق دقن ےل ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اتےبن اور ولےہ اور وج زیچںی لت رک یتکب ںیہ اؿ اک ایبؿ

     1641    حسیث 

 ُ َٓک َة  ؼَّ َ٘ ِٟ َِٟحِؼَباَئ َوا ٖٔ ٠ََُِّضا َوإِٔ٪ ََا٧َِت ا ٍُ بٔطٔ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اِْلَِػ٨َا ٔٔ ا٢َ ٣َأٟک َو١َُُّ َطِيٕئ ی٨ََِت ٔلَی ١ُّ َواَٗ حٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ب٤ِٔٔث٠َِيطٔ إ

ُضَو رٔبّا َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ُضَو رٔبّا َوَواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوزٔیَاَزةُ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ اِْلَِطَيأئ إ َٓ  أََج١ٕ 

د رپ ربارب ربارب وہں اہک امکل ےن ینتج زیچںی ایسی ںیہ وج اکؾ ںیم آیت ںیہ ےسیج ریتی اور وچان ارگ اینپ سن ےک دبےل ںیم یچیب اجںیئ اعیم

 ای مک وشیب اناجزئ ںیہ ارگ دقن یچیب اجںیئ وت درتس ےہ ارگہچ مک وشیب وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی عیب ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔اکی عیب

     1642    حسیث 

ةٕ  ٌَ َتئِن فٔی بَِي ٌَ ٩ًَِ بَِي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی  َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

و ں ےس اکی عیب ںیم
 ی ع
ت

 ۔ اامؾ امکل وک اچنہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم رفامای دو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکی عیب ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔

     1643    حسیث 

َّي أَبَِتا ٕس َحً ِ٘ ٌٔيَر ب٨َٔ َِٟب ٍِ لٔی صََذا ا ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ابَِت َٗ َصطُ ٩ًَِ َرُجَّل  ََْٓکٔ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُشئ١َٔ  َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَطُ ٨ِ٣َٔک إ

٨ِطُ  ًَ  َو٧ََنی 

اکی صخش ےن دورسے ےس اہک مت ریمے واےتس ہی اوٹن دقن رخدی رکول ںیم مت ےس ودعے رپ رخدی رک ولں اگ علااہلل نب رمع ےن اس اک 

 ربا اجان اور عنم ایک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکی عیب ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔

     1644    حسیث 

ّسا أَِو  ِ٘ ةٔ َز٧َا٧ٔيَر َن َْشَ ٌَ ّة َٔ ٌَ ٩ًَِ َرُج١ٕ اِطتََري ٔس٠ِ ٕس ُسئ١َٔ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ َظ َذَٟٔک  ٩ًَِ ا َْکٔ َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًََْشَ زٔی٨َاّرا إ بَٔد٤َِشَة 

٨ِطُ  ًَ  َو٧ََنی 

اقمس نب دمحم ےس وساؽ وہا اکی صخش ےن اکی زیچ رخدیی دس دانیر ےک دبےل ںیم ای دنپہ دانیر اور اداھر ےک دبےل ںیم وت اقمس نب 

 دمحم ےن اس وک ربا اجان اور اس ےس عنم ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکی عیب ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔

     1645    حسیث 

ًََْشَ  ّسا أَِو بَٔد٤َِشَة  ِ٘ ةٔ َز٧َا٧ٔيَر َن َْشَ ٌَ ّة ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َٔ ٌَ ََ ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ ابَِتا ِس َوَجَبِت ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي  َٗ َٗ ٔلَی أََج١ٕ  زٔی٨َاّرا إ

ٔلَی أََج١ٕ َو  ًََْشَ إ َة ََا٧َِت َخ٤َِشَة  َْشَ ٌَ ِٟ َ ا
َُّط إِٔ٪ أََّخَّ َّطُ ََل ی٨ََِبغٔی َذَٟٔک ْٔل٧َ ٨َ٤َئِن إ٧ٔ ٤ََّا اِطتََري بَٔضا بٔأََحٔس اٟثَّ َة ََاَ٪ إ٧ٔ َْشَ ٌَ ِٟ َس ا َ٘ إِٔ٪ َن

 َّٟ ًََْشَ ا َِٟد٤َِشَة  ٔلَی أََج١ٕ ا  ًٔي إ

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اکی ڑپکا اس رشط ےس رخدیا ارگ دقن دے وت دس دانیر دے ارگ ودعے رپ دے وت دنپرہ دانیر دے رہب 

 وت دس ےک دبےل دنپرہ 

ن

 دانی رضوری ےہ وت ہی اجقن ںیہن ویکہکن اس ےن ارگ دس دانیر دقن ہن دی 

 

می ت
ق
احؽ رتشمی وک دوونں ںیم اکی 

 وت وگای دنپرہ اداھر اس ےک دبےل ںیم ےیل۔اداھ

ن

 ر وہےئ اور وج دس دقن دے دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکی عیب ںیم دو عیب رکےن یک اممتعن ،۔

     1646    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َأٟک ف َٕ أَِو َٗ َة أَِػُو ًََْشَ ِيَحانٔیَّ  ا أَِو اٟؼَّ ًّ ًََْشَ َػا ِحَوَة َخ٤َِشَة  ٌَ ِٟ ٔ ا ا٢َ َٟٔزُج١ٕ أَِطتَرٔي ٨ِ٣َٔک َصٔذظ َٗ ِٟٔح٨َِلَة ی َرُج١ٕ   ا

ِس َوَجَبِت لٔی إِٔحَساص٤َُا َٗ َٕ بٔٔسی٨َإر  َة أَِػُو ًََْشَ َة  ا٣ٔيَّ ا أَِو اٟظَّ ًّ ًََْشَ َػا ََٟة َخ٤َِشَة  ٤َِِٟح٤ُو َّطُ  ا َٔک ٣َِْکُوْظ ََل َیٔح١ُّ َوَذَٟٔک أ٧َ إٔ٪َّ ذَٟ



 

 

ِحَوةٔ أَِو تَ  ٌَ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا ًّ ًََْشَ َػا ُضَو یََسًَُضا َوَیأُِخُذ َخ٤َِشَة  َٓ َٕ َػِيَحا٧ًٔيا  َة أَِػُو ًََْشَ َُٟط  ِس أَِوَجَب  ا َٗ ًّ ًََْشَ َػا ٠َِيطٔ َخ٤َِشَة  ًَ حُٔب 

َيَسًُ  َٓ َٟةٔ  ٤َِِٟح٤ُو ِٟٔح٨َِلةٔ ا ا يُِظبٔطُ ٣َا ٧ُنَٔی ٩ِ٣ٔ ا ـّ ا ٣َِْکُوْظ ََل َیٔح١ُّ َوصَُو أَِي ـّ َضَذا أَِي َٓ ا٣ٔيَّةٔ  َٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َة أَِػُو ًََْشَ َضا َوَیأُِخُذ 

 ِ ا٦ٔ اث ٌَ ٕٕ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ََ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ ٨ًَُِط أَِ٪ یَُبا ا ٧ُنَٔی  ا ٤٣َّٔ ـّ ٕة َوصَُو أَِي ٌَ َتئِن فٔی بَِي ٌَ ٨ُِط ٩ِ٣ٔ بَِي  بَٔواحٔسٕ  ٨َا٪ٔ ًَ

اہک امکل ےن ارگ رتشمی ےن اب عئ ےس اہک ںیم ےن ھجت ےس اس مسق یک وجھکر دنپرہ اصع ای اس مسق یک دس اصع اکی دانیر ےک دبےل ںیم 

یل دوونں ںیم ےس اکی رضور ولں اگ ای ویں اہک ںیم ےن ھجت ےس اس مسق یک وہیگں دنپرہ اصع ای اس مسق یک وہیگں دس اصع اکی دانیر 

ںیم ےیل دوونں ںیم ےس اکی رضور ولں اگ وت ہی درتس ںیہن وگای اس ےن دس اصع وجھکر ےل رک رھپ اس وک وھچڑ رک دنپرہ  ےک دبےل

 اصع وجھکر یل ای دس اصع وہیگں وھچڑ رک اس ےک وعض ںیم دنپرہ اصع ےیل ہی یھب اس ںیم دالخ ےہ ینعی دو عیب رکان اکی عیب ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1647    حسیث 

 َ ٥َ ٧ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔئس ب٩ِٔ ا َزرٔ ٩ًَِ َس َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِي  َنی 

 دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک دوھےک یک عیب ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿسج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایب

     1648    حسیث 

َٙ ََُُل٣ُُط َوث٩ُ٤ََ  ِس َؿ٠َِّت َزابَُّتطُ أَِو أَبَ َٗ ٤َٔس اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٔ أَِ٪ َي ة ٤َُِٟداَطَ َزرٔ َوا َِ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣ٔ ا ِئئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َخ٤ُِشوَ٪  َٗ اٟظَّ

إِٔ٪  َٓ ی٩َ زٔی٨َاّرا  ٌِْٔشٔ و٢ُ َرُج١ْ أ٧ََا آُخُذُظ ٨ِ٣َٔک َٔ ُ٘ َي َٓ ٥َِٟ  زٔی٨َاّرا  ٍٔ ثَََلثُوَ٪ زٔی٨َاّرا َوإِٔ٪  ٔ َِٟبائ َُ َذَصَب ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟبَِتا َوَجَسُظ ا

ی٩َ زٔی٨َاّرا ٌِْٔشٔ َٔ َٔ ٤ُِٟبَِتا ٍُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َِٟبائ  َیحِٔسُظ َذَصَب ا

انیر وہ اکی اہک امکل ےن دوھےک یک عیب ںیم ہی دالخ ےہ یسک صخش اک اجونر مگ وہایگ وہ ای الغؾ اھبگ ایگ وہ اور اس یک تمیق اچپس د



 

 

وت صخش اس ےس ےہک ںیم ریتے اس اجونر ای الغؾ وک سیب دانیر وک اتیل وہں ارگ وہ لم ایگ وت اب عئ ےک سیت دانیر اصقنؿ وہےئ اور وج ہن الم 

 رتشمی ےک اپس سیب دانیر  ےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1649    حسیث 

َؼِت أ٦َِ ٣َا حَ  َ٘ ٥ِ یُِسَر أََزاَزِت أ٦َِ َن َٟ ََّٟة إِٔ٪ ُؤجَسِت  ا َـّ ًَِيْب آََّخُ إٔ٪َّ ت٠َِٔک اٟ ا٢َ ٣َأٟک َوفٔی َذَٟٔک  ُيؤب َٗ ٌُ ِٟ َسَث بَٔضا ٩ِ٣ٔ ا

٤َُِٟدا ًَِو٥ُ ا َضَذا أَ َٓ ٔ ة  َطَ

 اہک امکل ےن اس ںیم اکی ڑبا دوھاک ےہ ولعمؾ ںیہن وہ اجونر ای الغؾ ایس احؽ ںیم ےہ ای اس ںیم وکیئ بیع وہایگ ای رنہ وہایگ سج یک وہج

 ےس اس یک تمیق ٹھگ ڑبھ آ ی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1650    حسیث 

َراَئ ٣َا فٔی بُُلؤ٪ اِْل٧َٔأث ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ 
ٔ

َزرٔ اِطت َِ ِٟ ٔ َوا ة ٤َُِٟداَطَ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َُّط ََل یُِسَري َٗ َوابِّ ْٔل٧َ  َواٟسَّ

ُد أ٦َِ ََل یَ  َٔک أََیِْخُ ا أ٦َِ أ٧ُِثَي َوذَٟ بٔيّحا أ٦َِ َتا٣ًا أ٦َِ ٧َاّٗٔؼا أ٦َِ َذََکّ َٗ ٥ِ یُِسَر أَیَُٜوُ٪ َحَش٨ّا أ٦َِ  َٟ َد  إِٔ٪ ََّخَ َٓ ُد  اَؿ١ُ إِٔ٪ ِْخُ َٔ  ٠َُُّطُ یََت

َذا َٛ ٘ٔي٤َُتُط  َٓ َذا  َٛ ًَلَی  َذا َوإِٔ٪ ََاَ٪  َٛ ٘ٔي٤َُتطُ  َٓ َذا  َٛ ًَلَی   ََاَ٪ 

ہی مکح ےہ ہک ک ل اک رخدیان یھب دوھےک یک عیب ںیم دالخ ےہ ولعمؾ ںیہن ہچب اتلکن ےہ ای ںیہن ارگ ےلک وت اہک امکل ےن امہرے زندکی 

 وخوصبرت وہاگ ای دبوصرت وپرا وہاگ ای ڈنلورا۔ رن وہ ای امدہ اور رہ اکی یک تمیق مک وشیب ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1651    حسیث 

 َ ُج١ٔ ث و٢َ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ُ٘ ٍُ اِْل٧َٔأث َواِستِٔث٨َاُئ ٣َا فٔی بُُلو٧َٔضا َوَذَٟٔک أَِ٪ َي ا٢َ ٣َأٟک َوََل ی٨ََِبغٔی بَِي ٔ ثَََل َٗ زٔیَزة َِ ِٟ ثَُة ٩ُ٤َ َطاتٔی ا



 

 

ةْ  ْر َو٣َُداَطَ َّطُ َُغَ َضَذا ٣َِْکُوْظ ْٔل٧َ َٓ ََٟک بٔٔسی٨َاَری٩ِٔ َولٔی ٣َا فٔی بَِل٨َٔضا  نَٔی  َٓ  َز٧َا٧ٔيَر 

ی رکانیل درتس ںیہن ےسیج وکیئ یسک ےس ےہک ریمی دودھ وایل رکبی یک تمیق نیت دانیر

 

ب

 

ب

 

ی

 

ص
م

 اہک امکل ےن امدہ وک انچیب اور اس ےک ک ل وک 

 ر وک ےل ےل رگم اس ےک ٹیپ اک ہچب بج دیپا وہاگ وت ںیم ےل ولں اگ ہی رکموہ ےہ درتس ںیہن ۔ںیہ وت دو دانی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1652    حسیث 

ا َٗ ِ٤ ُِٟح٠ُِحََلٔ٪ َوََل اٟزُّبِٔس بٔاٟشَّ ُِٟح٠ِحََُلٔ٪ بُٔسص٩ِٔ ا ٍُ اٟزَّیُِتؤ٪ بٔاٟزَّیِٔت َوََل ا ٤ُِٟزَاب٨َََة َتِسُخ٠ُطُ ٢َ ٣َأٟک َوََل َیٔح١ُّ بَِي ٩ٔ ْٔلَ٪َّ ا

ُد ٨ِ٣ٔطُ  ا یَِْخُ َِٟحبَّ َو٣َا أَِطَبَضطُ ََٔظِيٕئ ٣َُشًم ٤٣َّٔ َّٟٔذي َيِظتَرٔي ا َضَذا  َؤْلَ٪َّ ا َٓ ََرُ  ِٛ ١ُّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِو أَ َٗ ُد ٨ِ٣ُٔط أَ ََل یَِسرٔي أَیَِْخُ

ةْ  ْر َو٣َُداَطَ  َُغَ

اہک امکل ےن زوتیؿ یک ڑکلی اس ےک لیت ےک اور لت لیت ےک دبےل ںیم اور نھکم یھگ ےک دبےل ںیم انچیب درتس ںیہن اس ےیل ہک 

ںیہن اس لت ای ڑکلی ای نھکم ںیم ایس دقر لیت ای یھگ اتلکن ےہ ای اس ےس مک ای  ہی زماہنب ںیم دالخ ےہ۔ اور اس ںیم دوھہک ےہ ولعمؾ

 زایدہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1653    حسیث 

ا٢َ ٣َ  ِٟبَ َٗ ُد ٩ِ٣ٔ َحبِّ ا َّٟٔذي یَِْخُ ْر ْٔلَ٪َّ ا ََٓذَٟٔک َُغَ ٠ٔيَدٔة  َِٟبأ٪ بٔاٟشَّ َراُئ َحبِّ ا
ٔ

ا اِطت ـّ ٠ٔيَدُة أٟک َو٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِي أ٪ صَُو اٟشَّ

ِس كُيَِّب َو٧ُعَّ َوتَ  َٗ ٤َُِٟليََّب  َِٟباَ٪ ا ٔب ْٔلَ٪َّ ا ٤َُِٟليَّ َِٟبأ٪ ا َِٟبأ٪ بٔا ٠ٔيَدةٔ َوََل بَأَِض بَٔحبِّ ا ٩ًَِ َحا٢ٔ اٟشَّ  ٢َ  َحوَّ

اہک امکل ےن ایس رطح بح اابلؿ اک انچیب رونغ ابؿ ےک دبےل ںیم اندرتس ےہ اہتبل بح اابلؿ وک وخوبشدار ابؿ ےک دبےل ںیم انچیب 

 درتس ےہ ویکہکن وہ وخوبش المےن ےس لیت ےک مکح ںیم ہن راہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ



 

 

     1654    حسیث 

َُيِرُ   ٍْ َٔک بَِي َٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٤ُِٟبَِتا ًَلَی ا َؼاَ٪  ِ٘ َّطُ ََل نُ ًَلَی أ٧َ ّة ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ  ٌَ ََ ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ بَا ٕ َوصُوَ َٗ ةٔ  َجائٔز ٤َُِٟداَطَ ٩ِ٣ٔ ا

٤َِٟا٢ٔ  ََ بَٔزأِٔض ا ةٔ َوإِٔ٪ بَا ٌَ ٠ِ َّطُ اِسَتأَِجَزُظ بٔزٔبِٕح إِٔ٪ ََاَ٪ فٔی ت٠َِٔک اٟشِّ أ٧َ َٛ َّطُ  ٔشيرُ َذَٟٔک أ٧َ ِٔ َٟطُ َوَذَصَب َوَت ََل َطِيَئ  َٓ َؼإ٪  ِ٘ أَِو ب٨ُٔ

َٔ فٔی َصَذا َضَذا ََل َيِؼ٠ُُح َو٤ُ٠ِٟٔبَِتا َٓ ٨َاُُئُظ بَاكَّٔل  َؼإ٪ أَِو  ًَ ِ٘ ةٔ ٩ِ٣ٔ نُ ٌَ ٠ِ ََٟخ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َو٣َا ََاَ٪ فٔی ت٠َِٔک اٟشِّ ًَا َسارٔ ٣َا  ِ٘ أُِجَزْة ب٤ٔٔ

ُٓٔشَذ  ُِٔت  ٥ِ َت َٟ إِٔ٪  َٓ ِت  ٌَ ُة َوبٔي ٌَ ٠ِ اَتِت اٟشِّ َٓ َٔک إَٔذا  ٤ََّا یَُٜوُ٪ ذَٟ ٠َِيطٔ َوإ٧ٔ ًَ ٍٔ َو ٔ ُضَو ٠َِٟٔبائ َٓ ٍُ بَِي٨َُض٤َارٔبِٕح  ِٟبَِي  ا

ےن اکی صخش ےن اینپ زیچ یسک ےک اہھت اس رشط رپ یچیب ہک رتشمی وک اصقنؿ ہن وہاگ وت ہی اجزئ ںیہن وگای اب عئ ےن رتشمی وک  اہک امکل

ی وک ونرک راھک ارگ اس زیچ ںیم عفن وہ اور ارگ اےنت یہ وک ےکب ےنتج وک رخدیا ےہ ای مک وک رتشمی یک تنحم ربابد وہیئ وت ہی درتس ںیہن رتشم

ےک وماقف زمدوری ےلم یگ اور وج ھچک عفن اصقنؿ وہ اب عئ اک وہاگ رگم ہی مکح بج ےہ ہک رتشمی اس زیچ وک چیب اکچ وہ ارگ اس  اس یک تنحم

 ےن ںیہن اچیب وت عیب وک خسف رکںی ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم اتکب عیب :   ابب

 سج عیب ںیم دوھاک وہ اس اک ایبؿ

     1655    حسیث 

و٢ُ ٠ِٟٔبَ  ُ٘ َي َٓ ٤ُِِٟظتَرٔي  َضا ث٥َُّ َی٨َِس٦ُ ا ٌَ ّة یَبُتُّ بَِي ٌَ ٍَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٔس٠ِ ا أَِ٪ َیبٔي أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٍُ ٔ َِٟبائ َِِی ا َيأ َٓ ًَىِّي   ٍِ ٍٔ َؿ ٔ ائ

َؼاَ٪  ِ٘ ََل نُ َٓ  ٍِ ٔ و٢ُ ب ُ٘ ٔ  َوَي ًَلَی َذٟ َِٟيَص  َٟطُ َو طُ  ٌَ ٤ََّا صَُو َطِيْئ َوَؿ ةٔ َوإ٧ٔ ٤َُِٟداَطَ َِٟيَص ٩ِ٣ٔ ا َّطُ  َضَذا ََل بَأَِض بٔطٔ ْٔل٧َ َٓ ٠َِيَک  َسا ًَ َ٘ ًَ َک 

٠ًََِيطٔ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َّٟٔذي  َٔک ا ُض٤َا َوذَٟ ٌَ  بَِي

ہ وہ رک اب عئ ےس ےنہک اگل ھچک تمیق مک رکدے اب عئ ےن ااکنر ایک اور اہک اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اینپ زیچ چیب ڈایل رھپ رتشمی رشدنم

 وت مغ ہن اھکچیب دے ےھجت اصقنؿ ہن وہاگ اس ںیم ھچک ابقتح ںیہن ہن دوھاک ےہ ہکلب اب عئ ےن اکی راےئ اینپ ایبؿ یک ھچک اس رشط رپ ںیہن

 اچیبامہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 المہسم اور انمذبہ ےک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 المہسم اور انمذبہ ےک ایبؿ

     1656    حسیث 

٤ََُِٟل٣ََشةٔ  ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٨َ٤ُِٟابََذة  َوا

 اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک المےسم اور انمذبے ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 المہسم اور انمذبہ ےک ایبؿ

     1657    حسیث 

ًَطُ  َُّن ٣َا ٓٔيطٔ أَِو َیبَِتا ُظ َوََل یَتََبي ِوَب َوََل َی٨ُِْشُ ٤ََُِٟل٣ََشُة أَِ٪ َی٤٠َِٔص اٟزَُّج١ُ اٟثَّ ا٢َ ٣َأٟک َوا ٥ُ٠َ ٣َا ٓٔيطٔ  َٗ ٌِ ِيَّل َوََل َي َٟ

ٔلَی اٟزَُّج١ٔ ثَِوبَُط َوی٨َِبَٔذ اِْلََّخُ  ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ ی٨َِبَٔذ اٟزَُّج١ُ إ و٢ُ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا صََذا  َوا ُ٘ ١ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا َوَي ٔ َتأ٣َُّ ًَلَی َُيِر َِٟيطٔ ثَِوبَُط  ٔ إ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٨ًَُِط ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذي ٧ُنَٔی  َضَذا ا َٓ  بَٔضَذا 

ادنر ےس دےھکی ای ادنریھی رات  اہک امکل ےن المہسم اس وک ےتہک ںیہ ہک آدیم اکی ڑپکے وک وھچڑ رک رخدی رکےل ہن اس وک وھکےل ہن

ںیم رخدیے ہن اجےن اس ںیم ایک ےہ اور انمذبہ اس وک ےتہک ںیہ ہک اب عئ اانپ ڑپکا رتشمی یک رطػ د کنی دے اور رتشمی اانپ ڑپکا اب عئ 

 یک رطػ ہن وسںیچ ہن اچبرںی ہی اس ےک دبےل ںیم اور وہ اس ےک دبےل ںیم ہی دوونں عیب ونممع ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 المہسم اور انمذبہ ےک ایبؿ

     1658    حسیث 

 ٔ ٤ُِِٟسَرٔد فٔی كَيِّطٔ إ ِبٔليِّ ا ُ٘ ِٟ ِؤب ا ٤ُِِٟسَرٔد فٔی ٔجَزابٔطٔ أَِو اٟثَّ أد ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟشَّ ٔلَی ٣َا فٔی َٗ ا َوی٨َُِوَز إ َّي ی٨َُِْشَ ُض٤َا َحً ٌُ َّطُ ََل یَُحوُز بَِي ٧

٤ََُِٟل٣ََشةٔ  َزرٔ َوصَُو ٩ِ٣ٔ ا َِ ِٟ ٍٔ ا ُض٤َا ٩ِ٣ٔ بَِي ٌَ  أَِجَوآٔض٤َٔا َوَذَٟٔک أَ٪َّ بَِي

 دنر ہن دےھکی۔اہک امکل ےن وج اھؿ ہہت ایک ای اچدر ےتسب ںیم دنبیھ وہ وت اس وک انچیب درتس ںیہن بج کت وھکؽ رک ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رماہحب اک ایبؿ



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رماہحب اک ایبؿ

     1659    حسیث 

 ٔ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ف ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ ثَىٔي َیِحٌَي  ُط َحسَّ ٌُ َيبٔي َٓ َس٦ُ بٔطٔ ب٠ََّسا آََّخَ  ِ٘ َِٟبزِّ َيِظتَرٔیطٔ اٟزَُّج١ُ بَٔب٠َٕس ث٥َُّ َي ی ا

َة َوََل َٔکَ  َ٘ َٔ سِّ َوََل ا٨َّٟ يِّ َوََل اٟظَّ ٔ َوََل أَِجَز اٟلَّ ة ٤َأْسَ َّطُ ََل َیِحٔشُب ٓٔيطٔ أَِجَز اٟشَّ َِٟبزِّ فٔی ٣َُزابََحّة إ٧ٔ اُئ ا ا َٔکَ أ٣ََّ َٓ ح٤ََُِل٧ٔطٔ اَئ بَِيٕت 

ٍُ ٩ِ٣َ يَُشاو٣ُُٔط بَٔذَٟٔک  ٔ َِٟبائ ٥َٔ٠ ا ٌِ ٩ٔ٤َ َوََل یُِحَشُب ٓٔيطٔ رٔبِْح إَٔلَّ أَِ٪ ُي َُّط یُِحَشُب فٔی أَِػ١ٔ اٟثَّ إ٧ٔ ًَلَی َذَٟٔک ٠َُِّطٔ  َٓ إِٔ٪ َربَُّحوُظ  َٓ ٠َُِّطٔ 

ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ ٥ٔ٠ِ بٔطٔ  ٌٔ ِٟ َس ا ٌِ ََ 

اافتیق ےہ وج صخش اکی رہش ےس ڑپکا رخدی رکےک دورسے رہش ںیم الےئ رھپ رماہحب ےک وطر رپ اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح 

انچیب اچےہ وت الص التگ ںیم دالولں یک دالیل اور ہہت رکےن یک زمدوری اور ابدناھ وبدنیھ یک افرت اور اانپرخچ اور اکمؿ اک رکاہی 

ےل رگم اس رپ عفن ہن ےل رگم بج رتشمی وک االطع دے اور وہ اس رپ رشکی ہن رکے اہتبل ڑپکے یک ابر ربداری اس ںیم رشکی رک

 یھب عفن دےنی وک رایض وہاجےئ وت ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رماہحب اک ایبؿ

     1660    حسیث 

 ٔ َبزِّ یُِحَشُب ٓ ِٟ َٟٔة ا ٔ ُضَو ب٨ِ٤َٔز َٓ َٔک  ُ َو٣َا أَِطَبَط ذَٟ َباْ ِٟدَٔياكَُة َواٟؼِّ َِٟ٘ٔؼاَرةُ َوا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َِٟبزِّ َٗ ٤َا یُِحَشُب فٔی ا َٛ يطٔ اٟزِّبُِح 

َُّط ََل یُِحَشُب  ِيُت إ٧ٔ ا َس٤َّ ِِّن َطِيّئا ٤٣َّٔ ٥ِ یَُبي َٟ َّ َو َبز ِٟ ََ ا إِٔ٪ بَا ٠َِيطٔ َٓ ًَ اَئ یُِحَشُب َوََل یُِحَشُب  َٓإٔ٪َّ اِلْٔکَ َبزُّ  ِٟ اَت ا َٓ إِٔ٪  َٓ َُٟط ٓٔيطٔ رٔبِْح 

ا یَحُوُز بَيِ  ًَلَی َطِيٕئ ٤٣َّٔ ُشوْر بَِي٨َُض٤َا إَٔلَّ أَِ٪ َیتََراَؿَيا  ِٔ ٣َ ٍُ ِٟبَِي ا َٓ َبزُّ  ِٟ ُِٔت ا ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ  ٨َُض٤َارٔبِْح 

ر وگنایئ اس التگ ںیم دالخ وہیگ اور اس رپ عفن ایل اجےئ اگ۔ ےسیج ڑپکے رپ عفن ایل اجات ےہ۔ ارگ اہک امکل ےن ڑپکوں یک دالھیئ او

 اس رپ ڑپکوں وک اچیب اور اؿ زیچوں اک احؽ ایبؿ ہن ایک وت اؿ رپ عفن ہن ےلم اگ اب ارگ ڑپکا فلت وہایگ وت رکاہی ابرربداری اک وسحمب وہاگ رگم

 وموجد ےہ وت عیب وک خسف رکدںی ےگ بج دوونں رایض وہاجںیئ یسک ارم رپ۔ عفن ہن اگلای اجےئ اگ۔ ارگ ڑپکا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 رماہحب اک ایبؿ

     1661    حسیث 

َِٟ٘ٔؼاَرةُ َوا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ِٟبَ َٗ ٤َا یُِحَشُب فٔی ا َٛ َبزِّ یُِحَشُب ٓٔيطٔ اٟزِّبُِح  ِٟ َٟٔة ا ٔ ُضَو ب٨ِ٤َٔز َٓ َٔک  ُ َو٣َا أَِطَبَط ذَٟ َباْ زِّ ِٟدَٔياكَُة َواٟؼِّ

َبزُّ  ِٟ اَت ا َٓ إِٔ٪  َٓ َُٟط ٓٔيطٔ رٔبِْح  َُّط ََل یُِحَشُب  ِيُت إ٧ٔ ا َس٤َّ ِِّن َطِيّئا ٤٣َّٔ ٥ِ یَُبي َٟ َّ َو َبز ِٟ ََ ا إِٔ٪ بَا ٠َِيطٔ َٓ َٓ ًَ اَئ یُِحَشُب َوََل یُِحَشُب  إٔ٪َّ اِلْٔکَ

ا یَحُوُز بَيِ  ًَلَی َطِيٕئ ٤٣َّٔ ُشوْر بَِي٨َُض٤َا إَٔلَّ أَِ٪ َیتََراَؿَيا  ِٔ ٣َ ٍُ ِٟبَِي ا َٓ َبزُّ  ِٟ ُِٔت ا ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ  ٨َُض٤َارٔبِْح 

اس دؿ اچدنی وسےن اک اھبؤ ہی  اھ ہک دس درمہ وک  اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن وکیئ اابسب وسےن ای اچدنی ےک دبےل ںیم رخدیا وت

اکی دانیر آات  اھ رھپ رتشمی اس امؽ وک ےل رک دورسے رہش ںیم آای اور ایس رہش ںیم رماہحب ےک ےک وطر رپ انچیب اچاہ ایس رنخ رپ وج 

اچیب ای دانیروں ےک دبےل ںیم رخدیا وسےن اچدنی اک اس دؿ  اھ ارگ اس ےن درامہ ےک دبےل ںیم رخدیا  اھ اور دانیروں ےک دبےل ںیم 

 اھ اور درومہں ےک دبےل ںیم اچیب اور اابسب وموجد ےہ۔ فلت ںیہن وہا وت رخدیار وک اایتخر وہاگ اچےہ ےل اچےہ ہن ےل اور ارگ وہ 

 اابسب فلت وہایگ وت رتشمی ےس وہ نمث سج ےک وعض ںیم اب عئ ےن رخدیا  اھ عفن اسحب رکےک اب عئ وک دالدںی ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رماہحب اک ایبؿ

     1662    حسیث 

 ُ ًََْشَ ث ٔ أََحَس  ة َْشَ ٌَ ٠َِيطٔ ب٤ٔٔائَةٔ زٔی٨َإر ٠ِٟٔ ًَ ا٣َِت  َٗ ّة  ٌَ ََ َرُج١ْ ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا بَا ٠َِيطٔ َٗ ًَ ا٣َِت  َٗ ََّضا  َس َذَٟٔک أ٧َ ٌِ ََ ٥َّ َجائَطُ 

ِت  ـَ ٔ ُٗب تٔطٔ یَِو٦َ  ٌَ ٠َطُ ٗٔي٤َُة ٔس٠ِ َٓ إِٔ٪ أََحبَّ  َٓ  ٍُ ٔ َِٟبائ َِّر ا ُة ُخي ٌَ ٠ِ اَتِت اٟشِّ َٓ ِس  َٗ ٌٔيَن زٔی٨َاّرا َو َََر بٔتِٔش ِٛ ِٟ٘ٔي٤َُة أَ ٨ِ٣ُٔط إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ ا

 َٟ َّٟٔذي َوَجَب  ٩ٔ٤َ ا ٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ةُ َز٧َا٧ٔيَر َوإ ًَِْشَ ََرُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوَذَٟٔک ٣ٔائَُة زٔی٨َإر َو ِٛ َٟطُ أَ َََٓل یَُٜوُ٪   ٕ ٢َ یَِو٦ ٍُ أَوَّ ِٟبَِي ِ٪ أََحبَّ طُ بٔطٔ ا

 ِٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ٔ٤َ أَ ُتطُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٌَ ِت ٔس٠ِ َِ َّٟٔذي ب٠ََ ٌٔيَن إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا ِش ًَلَی اٟتِّ َُٟط اٟزِّبُِح  َب  ِت َُضٔ َِ َّٟٔذي ب٠ََ َّرُ فٔی ا ُيَدي َٓ ٘ٔي٤َةٔ 

وَ٪ زٔی٨َاّرا ٌُ ْة َوتِٔش ٌَ ُتُط َوفٔی َرأِٔض ٣َأٟطٔ َورٔبِٔحطٔ َوَذَٟٔک تِٔش ٌَ  ٔس٠ِ

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن اینپ زیچ وج وس دانیر وک ڑپی یھت دس یف دصی ےک عفن رپ یچیب رھپ ولعمؾ وہا ہک وہ زیچ ونے دانیر وک ڑپی 

ر وہ زیچ رتشمی ےک اپس فلت وہآ ی وت اب اب عئ وک اایتخر وہاگ اچےہ اس زیچ یک تمیق ابزار یک ےل ےل اس دؾ یک تمیق سج دؿ یھت او

وہ ےئش رتشمی ےک اپس آیئ یھت رگم سج وصرت ںیم تمیق ابزار یک اس نمث ےس وج اوؽ ںیم رہھٹی یھت ینعی اکی وس دس دانیر ےس 

دانیر ےس زایدہ ہن ںیلم ےگ اور ارگ اچےہ وت ونے دانیر رپ ایس اسحب ےس عفن اگل رکینعی اننونے دانیر ےل زایدہ وہ وت اب عئ وک اکی وس دس 



 

 

 ےل رگم سج وصرت ںیم ہی نمث تمیق ےس مک وہ وت اب عئ اک اایتخر وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رماہحب اک ایبؿ

     1663    حسیث 

َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ ًَلَیَّ ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َإر ث٥َُّ َجائَُط  ا٣َِت  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ّة ٣َُزابََحّة  ٌَ ََ َرُج١ْ ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ بَا ی٩َ َٗ ا٣َِت ب٤ٔٔائَٕة َؤًِْشٔ َٗ ََّضا  أ٧َ

 ٔ إ َٓ  َُ ٤ُِٟبَِتا َِّر ا ًَلَی زٔی٨َاّرا ُخي ََ بٔطٔ  َّٟٔذي ابَِتا ٩َ٤َ ا ًَِلي اٟثَّ َضا َوإِٔ٪ َطاَئ أَ ـَ َب َٗ ٔة یَِو٦َ  ٌَ ٠ِ ٍَ ٗٔي٤ََة اٟشِّ ٔ َِٟبائ ًَِلي ا ِ٪ َطاَئ أَ

ةَ  ٌَ ٠ِ ََ بٔطٔ اٟشِّ َّٟٔذي ابَِتا ٩ٔ٤َ ا ١َّ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ َٔک أَ َّ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ذَٟ ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ٠َيِ  حَٔشأب ٣َا َربََّحطُ بَاٟ َؽ َربَّ َٓ ِّ٘ َٟطُ أَِ٪ ی٨َُ َص 

ٔة یَ  ٌَ ٠ِ ٤ََّا َجاَئ َربُّ اٟشِّ ِس ََاَ٪ َرضَٔي بَٔذَٟٔک َوإ٧ٔ َٗ َُّط  ًََضا بٔطٔ ْٔل٧َ َّٟٔذي ابَِتا ٩ٔ٤َ ا ةٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٌَ ٠ِ َٔ اٟشِّ ٠َِيَص ٤ُ٠ِٟٔبَِتا َٓ  ١َ ـِ َٔ ِٟ ِل٠ُُب ا

 َ٤ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ـَ ٍٔ بٔأَِ٪ َي ٔ َِٟبائ ًَلَی ا ْة  ِٟبَر٧َِا٣َٔخ فٔی َصَذا حُحَّ ًَلَی ا ََ بٔطٔ  َّٟٔذي ابَِتا  ٩ٔ ا

ی وت اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اکی زیچ رماہحب رپ یچیب اور اہک وس دانیر وک ھجم وک ڑپی ےہ رھپ اس وک ولعمؾ وہا اکی وس سیب دانیر وک ڑپ

 یل ےہ دے دے اور ارگ اچےہ وت سج نمث رپ اب رخدیار وک اایتخر وہاگ ارگ اچےہ وت اب عئ اک اس دؿ یک تمیق ابزار یک سج دؿ وہ ےئش

 رخدی ایک ےہ عفن اگل رک اہجں کت ےچنہپ دے رگم سج وصرت ںیم تمیق ابزار یک یلہپ نمث ےس )ینعی وج وس دانیر رپ یگل ےہ( مک وہ وت رتشمی

ایدہ ایبؿ ایک وت رخدیار وک ایلص وک ہی ںیہن اتچنہپہک اس ےس مک دے اس واےطس ہک رتشمی اس رپ رایض وہاکچ ےہ رگم اب عئ ےن اس ےس ز

 نمث ےس مک رکےن اک اایتخر ہن وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربانےم رپ عیب رکےن اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ربانےم رپ عیب رکےن اک ایبؿ

     1664    حسیث 

يَ  َٓ ٍُ بٔطٔ اٟزَُّج١ُ  َيِش٤َ َٓ  َٙ َِٟبزَّ أَِو اٟزَّٗٔي َة ا ٌَ ٠ِ ٔ َيِظتَرُوَ٪ اٟشِّ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا َّٟٔذي َٗ َبزُّ ا ِٟ و٢ُ َٟٔزُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ُ٘

ََٟک أَِ٪ أُِربَٔحَک  َض١ِ  َٓ ُتطُ َوأ٣َِزُُظ  َٔ ِتىٔي ٔػ َِ ِس ب٠ََ َٗ ََُٓلٕ٪  يُرِبُٔحُط َویَُٜوُ٪  اِطتََریَِت ٩ِ٣ٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َي َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ فٔی َنٔؼيبَٔک 



 

 

َُٟط َوََل خٔ  ا٢َ ٣َأٟک َذَٟٔک ََلز٦ْٔ  َٗ ََلُظ  ِِ بٔيّحا َواِسَت َٗ َِٟيطٔ َرآُظ  ٔ إَٔذا ٧ََوَز إ َٓ ِو٦ٔ ٣َکَا٧َطُ  َ٘ یکّا ٠ِٟٔ ًَلَی ََشٔ ًَطُ  َُٟط ٓٔيطٔ إَٔذا ََاَ٪ ابَِتا َياَر 

٠ُو٣َةٕ بَز٧َِا٣َٕخ َؤػ  ٌِ ٕة ٣َ َٔ 

اہک امکل ےن ارگ دنچ آدویمں ےن لم رکاابسب رخدیا اب اکی صخش دورسا اؿ ںیم ےس اکی صخش وک ےہک وت ےن وج اابسب رخدیا ےہ 

ںیم ےن اس ےک اواصػ ےنس ںیہ وت اانپ ہصح اس دقر عفن رپ ےھجم دے دے ۔ ںیم ریتی ہگج اؿ ولوگں اک رشکی وہاجؤں اگ اور وہ 

اس ےک بج اس اابسب وک دےھکی وت ربا اور رگاں ولعمؾ وہ اب اس وک اایتخر ہن وہاگ انیل ڑپے اگ بج ہک اس ےک اہھت  وظنمر رکے دعب

 وہں ۔

ن

 ربانےم رپ اچیب وہ اور اواصػ اتبدی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیم اتکب عیب ےک :   ابب

 ربانےم رپ عیب رکےن اک ایبؿ

     1665    حسیث 

٠َِيض٥ِٔ بَز٧َِا٣ََحطُ  ًَ أُ  ا٦ُ َوَيِقَ وَّ ُظ اٟشُّ َِٟبزِّ َویَِحُْضُ ْٖ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ أَِػ٨َا َس٦ُ  ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي َذا  َٗ َٛ َذا َو َٛ و٢ُ فٔی ١َُِّ ًِٔس٢ٕ  ُ٘ َوَي

 َٛ َذا َو َٛ یَّّة َو ََِْصٔ ّة  َٔ و٢ُ اِطتَرُو٠ِ٣َٔح ُ٘ َِٟبزِّ بٔأَِج٨َأسطٔ َوَي ا ٩ِ٣ٔ ا ّٓ َُٟض٥ِ أَِػ٨َا َذا َوُيَشمِّ  َٛ َذا َو َٛ ا ٣ٔىِّي َذا َریَِلّة َسابٔزٔیَّّة َذِرًَُضا 

٠ُو٧ََضا َوَی٨َِس  ِِ َيِشَت َٓ َتُحو٧ََضا  ِٔ َُٟض٥ِ ث٥َُّ َي  َٕ ًَلَی ٣َا َوَػ ًَِسا٢َ  َ َيِظتَرُوَ٪ اِْل َٓ ٔة  َٔ ٔ اٟؼِّ ا٢َ ٣َأٟک َذَٟٔک ََلز٦ْٔ ًَلَی َصٔذظ َٗ ٣ُوَ٪ 

٠َِيطٔ  ًَ ًَُض٥ِ  َّٟٔذي بَا ا ٠ِٟٔبَر٧َِا٣َٔخ ا ّ٘ ٔ ُض٥ِ إَٔذا ََاَ٪ ٣َُوآ َٟ 

اہک امکل ےن اکی صخش ےک اپس فلتخم ڑپکوں یک ڑھٹگایں آںیئ اور اس ےن ربانہم انس ےک اؿ ڑھٹگویں وک رفوتخ ایک بج ولوگں 

 ا اور اندؾ وہےئ اس وصرت ںیم وہ امؽ اؿ وک انیل وہاگ۔ بج ہک ربانےم ےک وماقف وہ۔ےن امؽ وھکؽ رکداھکی وت رگاں ولعمؾ وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج عیب ںیم اب عئ اور رتشمی اک اایتخر وہ اس اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اب عئ اور رتشمی اک اایتخر وہ اس اک ایبؿ سج عیب ںیم

     1666    حسیث 

أ٪ ١َُُّ َواحٔسٕ  ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباي ا٢َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٥ِ  ٩ًَِ َٟ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ ٣َا  ِٟدَٔيارٔ  ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا



 

 

ا إَٔلَّ بَيِ  َٗ ِٟدَٔيارٔ َیَتََفَّ  ٍَ ا

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اب عئ اور رتشمی دوونں وک اایتخر ےہ بج کت دجا ہن وہں رگم 

 سج عیب ںیم اایتخر یک رشط وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم اب عئ اور رتشمی اک اایتخر وہ اس اک ایبؿ

     1667    حسیث 

ا٢َ أَی٤َُّا بَيِّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕ ََاَ٪ یَُحسِّ وز ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ِو٢ُ ٩ًَِ  َ٘ ِٟ ا َٓ ا  ٌَ ئِن َتَباَي ا٢َ ٌَ َٗ ٣َا 

ٍُ أَِو َیتََرازَّا٪ٔ  ٔ َِٟبائ  ا

علا اہلل نب وعسمد ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج اب عئ اور رتشمی االتخػ رکںی وتاب عئ وک وقؽ ربتعم 

 وہاگ اور عیب اک رد رک ڈاںیل ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج عیب ںیم اب عئ اور رتشمی اک اایتخر وہ اس اک ایبؿ

     1668    حسیث 

ًَلَی أَِ٪ أَِسَتٔظ  َک  ٌُ ٍٔ أَبٔي ِٟبَِي ٍُ ٨ًَِٔس ٣َُواَجَبٔة ا ٔ َِٟبائ ا٢َ ا َ٘ َٓ ّة  ٌَ ََ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٔس٠ِ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ بَا ِس يَر ُٓ َٗ َ٘ َٓ إِٔ٪ َرضَٔي  َٓ ََل٧ّا 

ِب١َ أَِ٪ يَ  َٗ ٤ُِِٟظتَرٔي  َٔک ث٥َُّ ی٨ََِس٦ُ ا ًَلَی ذَٟ أ٪  ٌَ َيتََباَي َٓ ٍَ بَِي٨َ٨َا  ََل بَِي َٓ َظ  ٍُ َوإِٔ٪ ََکٔ ِٟبَِي ََُٓل٧ّا إٔ٪َّ َذَٟٔک َجاَز ا  ٍُ ٔ َِٟبائ ِشَتٔظيَر ا

 ٔ ا َوََل خَٔياَر ٟ َٔ ًَلَی ٣َا َوَػ َُٟض٤َا  ٍَ ََلز٦ْٔ  ِٟبَِي ٍُ أَِ٪ یُحٔيزَظُ ا ٔ َِٟبائ َٟطُ ا َّٟٔذي اِطتََرَن  ُط إِٔ٪ أََحبَّ ا َٟ َٔ َوصَُو ََلز٦ْٔ   ٤ُ٠ِبَِتا

اہک امکل ےن اکی صخش ےن اکی زیچ یچیب اور ےتچیب وتق ہی رشط اگلیئ ہک ںیم الفےن ےس وشمرہ رکوں اگ ارگ اس ےن ااجزت دی وت عیب 

رتشمی اس رشط رپ رایض وہایگ دعب اس ےک امیشپؿ وہا وت اس وک اایتخر ہن وہاگ ہکلب اب عئ وک انذف ےہ اور وج اس ےن عنم ایک وت عیب وغل ےہ 

 بج وہ صخش ااجزت دے اگ وت انذف وہاجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  عئ اور رتشمی اک اایتخر وہ اس اک ایبؿسج عیب ںیم اب



 

 

     1669    حسیث 

و٢ُ ا ُ٘ َي َٓ  ٩ٔ٤َ أ٪ فٔی اٟثَّ َٔ ٔ َيِدَت٠ َٓ َة ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ٠ِ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي اٟشِّ َٗ ٔ ة َْشَ ٌَ ٔ  َ ُتََٜضا ٌِ َٔ ٍُ ٔ َِٟبائ

تُ  ٌِ َُ ابَِت ٤ُِٟبَِتا و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ َوإِٔ٪ ٔطئَِت َز٧َا٧ٔيَر َوَي َٗ ًِٔلَضا ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي ب٤َٔا  َ أ َٓ ٍٔ إِٔ٪ ٔطئَِت  ٔ ا٢ُ ٠َِٟٔبائ َ٘ َّطُ ُي َضا ٨ِ٣َٔک بَٔد٤َِشةٔ َز٧َا٧ٔيَر إ٧ٔ

 ٌَ ٠ِ ا أَِ٪ َتأُِخَذ اٟشِّ َٕ ٗٔي١َ ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي إ٣َّٔ إِٔ٪ َح٠َ َٓ ٠َُِٗت  َتَک إَٔلَّ ب٤َٔا  ٌَ َت ٔس٠ِ ٌِ ٔ  َ ِٕ بٔاهَّللٔ ٣َا ٔ اِح٠ َٓ ٔ ا أَِ٪ َة ب ٍُ َوإ٣َّٔ ٔ َِٟبائ ا٢َ ا َٗ ٤َا 

َٕ بَزَٔئ ٨ِ٣َٔضا َوَذَٟٔک أَ٪َّ ١ََُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا إِٔ٪ َح٠َ َٓ ٠َُِٗت  َٕ بٔاهَّللٔ ٣َا اِطتََریَِتَضا إَٔلَّ ب٤َٔا  ٔ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ  َتِح٠  َٕ  ٣ُسَّ

صخش ےس رھپ نمث ںیم االتخػ وہ اب عئ ےہک ںیم ےن  اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک ارگ اکی صخش وکیئ زیچ رخدی رکے یسک

ںیہن  دس دانیر وک اچیب رتشمی ےہک ںیم ےن اپچن دانیر وک رخدیا وت اب عئ ےس اہک اجےئ اگ ارگ ریتا یج اچےہ وت اپچن دانیر وک رتشمی وک دے دے

 اھکیئ وت رتشمی ےس اہک اجےئ اگ ارگ ریتا یج اچےہ وت وت وت مسق اھک اس ارم رپ ںیم ےن اینپ زیچ ںیہن یچیب رگم دس دانیر وک ارگ اب عئ ےن مسق

اس یک زیچ دس دانیر وک ےل ےل ںیہن وت مسق اھک ںیم ےن اس زیچ وک ںیہن رخدیا رگم اپچن دانیر وک رتشمی ےن ہی مسق اھکیئ وت وہ ربی 

 وہاجےئ اگ ویکہکن رہ اکی اؿ ںیم ےس دورسے اک دمیع ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض ںیم وسد اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ںیم وسد اک ایبؿ

     1670    حسیث 

ٔلَی أََج١ٕ  ُت بَزًا لٔی ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َزارٔ ٧َِد٠ََة إ ٌِ ٔ ا٢ََ  َٗ َُّط  احٔ أ٧َ َّٔ ًَلَیَّ  ٩ًَِ أَِٔی َػأٟٕح ٣َِولَی اٟشَّ َزُؿوا  ٌَ َٓ ٔة  َٓ ٔلَی اِلُٜو وَد إ ُِْٟخُ ث٥َُّ أََرِزُت ا

 ِ ا٢َ ََل آ٣ُزَُک أَِ٪ َتأ َ٘ َٓ َٔک َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ٩ًَِ ذَٟ ُِٟت  َ َشأ َٓ ُسونٔی  ُ٘ ٩ٔ٤َ َوَی٨ِ َف اٟثَّ ٌِ ََ ٨ُِض٥ِ  ًَ  ٍَ  ١ََُ َصَذا َوََل تُو٠ََٔطُ أَِ٪ أََؿ

 واولں ےک اہھت اچیب اکی ودعے رپ بج ںیم وکےف اجےن اگل وت اؿ ولوگں ےن اہک ارگ ھچک مک اوب اصحل ےن اہک ںیم ےن اانپ ڑپکا دار ہلخن

رکدو مت اہمترا روہیپ مہ ایھب دے دےتی ںیہ ںیم ےن ہی زدی نب اثتب ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک ںیم ےھجت اس روےپ ےک اھکےن اور 

 الھکےن یک ااجزت ںیہن داتی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 رقض ںیم وسد اک ایبؿ

     1671    حسیث 

 ًَ  ٍُ ـَ َي َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَلَی اٟزَُّج١ٔ إ ی٩ُِ  َُٟط اٟسَّ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یَُٜوُ٪  َّطُ ُسئ١َٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٠ُُط اِْلََّخُ ٨ِ ٩ًَِ  حِّ ٌَ ِّٙ َوُي َِٟح طُ َػاحُٔب ا

٨ِطُ  ًَ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ َو٧ََنی  َظ َذَٟٔک  َْکٔ َٓ 

علا اہلل نب رمع ےس وساؽ وہا اکی صخش اک اعیمدی رقض یسک رپ آات وہ رقدضار ہی ےہک ہی ھجم ےس ھچک مک رک ےک دقن ےل ےل اور رقض 

 نب رمع ےن اس وک رکموہ اجان اور اس ےس عنم ایک ۔وخاہ اس رپ رایض وہ اجےئ وت علااہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ںیم وسد اک ایبؿ

     1672    حسیث 

ا٢َ ََاَ٪ اٟزِّبَ  َٗ َّطُ  ا٢َ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أ٧َ َٗ إَٔذا َح١َّ اِْلََج١ُ  َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ُّٙ إ َِٟح ًَلَی اٟزَُّج١ٔ ا ُج١ٔ  َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ أَِ٪ َیُٜوَ٪ ٟرٔلَّ ا فٔی ا

٨ُِط فٔی اِْلََج١ٔ  ًَ  َ
طٔ َوأََّخَّ ِّ٘ َضي أََخَذ َوإَٔلَّ َزاَزُظ فٔی َح َٗ إِٔ٪  َٓ ٔضي أ٦َِ تُزِِٔی  ِ٘  أََت

س وطر رپ وہات  اھ اکی صخش اک رقض اعیمدی دورسے صخش رپ آات وہ بج اعیمد زگر اجےئ وت زدی نب املس ےن اہک ایک اجتیلہ ںیم وسد ا

و اہ اانپ رقہض ڑباھ داتی اور رھپ

 

خ

 

ض

و اہ رقدضار ےس ےہک ای مت رقض ادا رکو ای وسد دو ارگ اس ےن رقض ادا ایک وت  رتہ ےہ ںیہن وت رق

 

خ

 

ض

 رق

 اعیمد رکاات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ںیم وسد اک ایبؿ

     1673    حسیث 

 َ٠ ًَ َّٟٔذي  َٟطُ ا ا٢َ  َٗ إَٔذا َح٠َِّت  َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَلَی اٟزَُّج١ٔ ٣ٔائَُة زٔی٨َإر إ ُط  َٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یَُٜوُ٪  ّة یَُٜوُ٪ ِيطٔ اٟسَّ َٗ ٌَ ىٔي ٔس٠ِ ٌِ ی٩ُِ َٔ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ یَز٢َِ أَص١ُِ ا َٟ ٍْ ََل َيِؼ٠ُُح َو ٔلَی أََج١ٕ صََذا بَِي ّسا ب٤ٔٔائَٕة َوَخ٤ِٔشيَن إ ِ٘ ٤ََّا ث٨٤َََُضا ٣ٔائََة زٔی٨َإر َن ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ی٨ََِضِوَ٪ 

ٔليطٔ ث٩َ٤ََ ٣َا بَ  ٌِ ٤ََّا ُي َّطُ إ٧ٔ َٔک ْٔل٧َ َظ ذَٟ ٕ َویَزَِزازُ َُکٔ َٟطُ آَّٔخَ ٣َزَّة َّٟٔذي َذََکَ  ٔلَی اِْلََج١ٔ ا ٤ِٟٔائََة اِْلُولَی إ ٨ًَِطُ ا  ُ ِي٨ٔطٔ َویَُؤَّخِّ ٌَ ًَطُ َٔ ا

ا يُِظبُٔط َحٔسیَث َزیِسٔ بِ  ـّ َضَذا ٣َِْکُوْظ َوََل َيِؼ٠ُُح َوصَُو أَِي َٓ ٨ًَِطُ   ٔ ٠َِيطٔ َخ٤ِٔشيَن زٔی٨َاّرا فٔی َتأِخٔيرٔظ ٍٔ أَص١ِٔ  ٩ٔ أَِس٥َ٠َ ًَ فٔی بَِي



 

 

ا ٔضَي َوإ٣َّٔ ِ٘ ا أَِ٪ َت ی٩ُِ إ٣َّٔ ٠ًََِيطٔ اٟسَّ اُٟوا ٠َّٟٔٔذي  َٗ َُّض٥ِ ََا٧ُوا إَٔذا َح٠َِّت زُیُو٧ُُض٥ِ  َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ إ٧ٔ َضي أََخُذوا َوإَٔلَّ َزازُوص٥ُِ  ا َٗ إِٔ٪  َٓ أَِ٪ تُزَِِٔی 

وٗٔض٥ِٔ َوَزازُوص٥ُِ فٔی اِْلََج١ٔ  ُ٘  فٔی حُ

و اہ ےس ےہک وت اہک امکل ےن 

 

خ

 

ض

ارگ یسک صخش ےک دورسے صخش رپ وس دانیر آےت وہں ودعے رپ بج ودعہ زگر اجےئ وت رقدضار رق

ریمے اہھت وکیئ ایسی زیچ سج یک تمیق وس دانیر وہں ڈزیھ وس دانیر وک عیب ڈاؽ اکی اعیمد رپ ہی عیب درتس ںیہن اور ہشیمہ الہ ملع اس 

و اہ 

 

خ

 

ض

ےن اینپ زیچ یک تمیق وس دانیر ووصؽ رکیل اور وہ وج وس دانیر رق ے ےک ےھت اؿ یک اعیمد ےس عنم رکےت رےہ اس ےیل ہک رق

ڑباھدی۔ وعبض اچپس دانیر ےک وج اس وک افدئہ احلص وہ اس ےئش ےک ےنچیب ںیم ۔ ہی عیب اشمہب ےہ اس ےک وج زدینب املس ےن رواتی 

 

 

خ

 

ض

و اہ رقدضار ےس اتہک ای وت رقض ادا رک ای وسد دے ارگ وہ ادا رکداتی وت ایک ہک اجتیلہ ےک زامےن ںیم بج رقض یک دمت زگر اجیت وت رق

 ےل اتیل ںیہن وت اور تلہم دے رک رقہض وک ڑباھ داتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 ؿ ںیماتکب عیب ےک ایب :   ابب

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1674    حسیث 

 ٍَ ٔ ىٔيِّ ُه٥ْ٠ِ َوإَٔذا أُِتب َِ ِٟ ا٢َ ٣َِل١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍِ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِيتَِب َٓ ًَلَی ٠٣َٔيٕئ   ٥ِ ُٛ  أََحُس

 ہیلع وملس ےن رفامای امدلار صخش اک دری رکان رقض ادا رکےن ںیم ملظ ےہ اور بج مت ںیم اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےس وکیئ وحاہل ایک اجےئ امدلار صخش رپ وت اچےہ ہک وحاہل وبقؽ رکےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیماتکب عیب ےک :   ابب

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1675    حسیث 

یِ  ٍُ بٔاٟسَّ ِّی َرُج١ْ أَبٔي ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٍَ َرُجَّل َيِشأ٢َُ َس َُّط َس٤ٔ َة أ٧َ ٍِ إَٔلَّ ٣َا ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ٣َِيَْسَ ٔ ٌٔيْس ََل َتب ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٩ٔ

ٔلَی َرِح٠َٔک   آَویَِت إ



 

 

ہ ےن انس اکی صخش وپھچ راہ  اھ دیعس نب بیسم ےس ںیم رقض ےک دبؽ ںیم اچیب رکات وہں دیعس ےن اہک وت ہن چیب رگم اس ومیس نب  رسی

 زیچ وک وج ریتے اپس وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  فلتخم اسملئ اک ایبؿرقض ےک

     1676    حسیث 

ٔلَی أََج١ٕ ٣َُشًم  َة إ ٌَ ٠ِ َِّٓيطُ ت٠َِٔک اٟشِّ ًَلَی أَِ٪ یَُو َة ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ٠ِ َّٟٔذي َيِظتَرٔي اٟشِّ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َضا  َٗ َٗ ا َٔ ٕٚ یَزُِجو َن ا ُٟٔشو إ٣َّٔ

َّٟٔذي ا ا َٟٔحاَجٕة فٔی َذَٟٔک اٟز٣ََّأ٪ ا ٤ُِِٟظتَرٔي َرزَّ ت٠َِٔک ٓٔيطٔ َوإ٣َّٔ يُرٔیُس ا َٓ َٔک اِْلََج١ٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٍُ ٔ َِٟبائ ُُٔط ا ٔ ٠ًََِيطٔ ث٥َُّ یُِد٠ ِطتََرَن 

 ٔ َِٟو َجاَئ ب  ٍَ ٔ َِٟبائ َٟطُ َوإٔ٪َّ ا ٍَ ََلز٦ْٔ  ِٟبَِي َِٟيَص ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي َوإٔ٪َّ ا َٔک  ٍٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٔ َِٟبائ ًَلَی ا ةٔ  ٌَ ٠ِ ِب١َ اٟشِّ َٗ ةٔ  ٌَ ٠ِ ٣َٔح١ِّ اِْلََج١ٔ ت٠َِٔک اٟشِّ

ًَلَی أَِخٔذَصا ٤ُِِٟظتَرٔي  ِظ ا ٥ِ یُِْکَ َٟ 

اہک امکل ےن وج صخش وکیئ زیچ رخدی رکے اس رشط رپ ہک اب عئ وہ ےئش رتشمی وک اینت دمت ںیم رپسد رکدے اس ںیم رتشمی ےن وکیئ 

رھپ اب عئ اس ودعے ںیم الخػ رک اور رتشمی  تحلصم ریھک وہ الثم اس وتق ابزار ںیم اس امؽ یک اکنیس یک ادیم وہ ای اور ھچک رغض وہ

ی اچےہ ہک وہ ےئش اب عئ وک ریھپ دے وت رتشمی وک ہی قح ںیہن اتچنہپ اور عیب الزؾ رےہ یگ ارگ اب عئ اس ےئش وک لبق اعیمد ےک ےیل آای وت رتشم

 رپ ربج ہن ایک اجےئ اگ اس ےک ےنیل رپ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1677    حسیث 

 ٔ َّٟٔذي َیأِت ُيِدبٔرُ ا َٓ َيَِٜتاُُٟط ث٥َُّ َیأِتٔيطٔ ٩ِ٣َ َيِظتَرٔیطٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٦َ  ٌَ َّٟٔذي َيِظتَرٔي اٟلَّ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ِس َٗ َٗ َّطُ  ٔشطٔ يطٔ أ٧َ ِٔ َُٟط ٨َٟٔ َتا ِٛ ا

سٕ  ِ٘ ٔة ب٨َٔ َٔ ًَلَی صَٔذظٔ اٟؼِّ  ٍَ َِٜي٠ٔطٔ إٔ٪َّ ٣َا بٔي ٔ ُط َوَیأُِخَذُظ ب َٗ َُ أَِ٪ ُيَؼسِّ ٤ُِٟبَِتا يُرٔیُس ا َٓ اُظ  َٓ ٔ َواِسَتِو ًَلَی َصٔذظ  ٍَ ََل بَأَِض بٔطٔ َو٣َا بٔي َٓ  

 ِٟ َُٟط ا َّي یََِٜتا َُّط ٣َِْکُوْظ َحً َٓإ٧ٔ ٔلَی أََج١ٕ  ٔة إ َٔ ٔشطٔ اٟؼِّ ِٔ  ٤ُِظتَرٔي اِْلََّخُ ٨َٟٔ

اہک امکل ےن وج صخش اانج رخدی رک اس وک وتؽ ےل رھپ اکی رخدیار آےئ وج رتشمی ےس اس اانج وک رخدی رکان اچےہ رتشمی اس ےس 

 انیل رکموہ ےہک ہک ںیم اانج وتؽ اکچ وہں اور وہ صخش رتشمی وک اچسھجمس رک اس ےلغ وک دقن ومؽ ےل ےل وت ھچک ابقتح ںیہن رگم ودعے رپ



 

 

 ےہ بج کت وہ رخدیار دوابرہ اس وک وتؽ ہن ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1678    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َأٟک ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ يُِظت ًَلَی ٣َيِّٕت َوإِٔ٪ َٗ ی٩ُِ َوََل  ٠َِيطٔ اٟسَّ ًَ َّٟٔذي  إر ٩ِ٣ٔ ا َُائٕٔب َوََل َحأَضٕ إَٔلَّ بٔإِْٔقَ ًَلَی َرُج١ٕ  َري َزی٩ِْ 

ٔش  ِٔ ا٢َ َوَت َٗ ْر ََل یُِسَري أَیَت٥ُّٔ أ٦َِ ََل َیت٥ُّٔ  َٔک َُغَ َراَئ ذَٟ
ٔ

َٔک أَ٪َّ اِطت ٤َِٟيُِّت َوذَٟ َّٟٔذي َتَزَک ا َُّط إٔذَا يرُ ٣َ ٥َٔ٠ًَ ا َٔک أ٧َ َظ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا َُکٔ

 ٥ِ٠َ ٌِ ٥َِٟ يُ َّٟٔذي  ی٩ِٔ ا ٤َِٟيَِّت ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ُٙ ا َّطُ ََل یُِسَري ٣َا ی٠ََِح َُائٕٔب أَِو ٣َيِّٕت أ٧َ ًَلَی  ٤َِٟيَِّت َزی٩ِْ اِطتََري َزی٨ِّا  َٙ ا ٔح َٟ إِٔ٪  َٓ بٔطٔ 

َُ بَاكَّٔل  ٤ُِٟبَِتا ًَِلي ا َّٟٔذي أَ ٩ُ٤َ ا  َذَصَب اٟثَّ

امکل ےن دنی اک رخدیان درتس ںیہن وخاہ اغبئ رپ وہ ای احرض رپ رگم بج صخش احرض اس اک ارقار رکے ایس رطح وج دنی تیم رپ وہ  اہک

اس اک یھب رخدیان درتس ںیہن ویکہکن اس ںیم دوھاک ےہ ولعمؾ ںیہن وہ رقض اتلم ےہ ای ںیہن اس واےطس ارگ تیم ای اغبئ رپ اور یھب 

  تفم  ےئ دورسے ہی ہک وہ رقض اس یک امضؿ ںیم دالخ ںیہن وہ ارگ ہن وت ا وت اس ےک  ےسی تفم  ےئ۔دنی الکن وت اس ےک  ےسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1679    حسیث 

 َ ٥َِٟ َیت٥َّٔ َذَصَب ث َٟطُ َوإِٔ٪  ٤ُوٕ٪  ـِ َِٟيَص ب٤َٔ َُّط اِطتََري َطِيّئا  ًَِيْب آََّخُ أ٧َ ا  ـّ ا٢َ ٣َأٟک َوفٔی َذَٟٔک أَِي ْر ََل َٗ ََٓضَذا َُغَ ٨٤َُُط بَاكَّٔل 

 َيِؼ٠ُُح 

ہ واال دس دانیر دقن 

 

 ی
ہ ںیم ہی رفؼ ےہ ہک عیب عب

 

 ی
دے رک دنپرہ دانیر ودعے رپ اتیل ےہ وت ہی اہک امکل ےن عیب فلس)رقض( ںیم اور عیب عب

 فرحی دوھاک ےہ اور ابلکل رفبی ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشتک اور وتہیل اور ااقہل ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ ںیمرشتک اور وتہیل اور ااقہل ےک 

     1680    حسیث 

َُّط إِٔ٪ اِطتََرَن أَِ٪ َیدِ  ُٗو٣َٔضا إ٧ٔ َٕ َوَيِشَتِثىٔي ثَٔيابّا بٔزُ ٤َُِٟؼ٨َّ َبزَّ ا ِٟ ٍُ ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َیبٔي ََل بَأَِض بٔطٔ َٗ َٓ  ٥َ ِٗ َتاَر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اٟزَّ

٥ِ َيِظتَرِٔن أَِ٪ یَِدَتاَر ٨ِ٣ٔطُ حٔيَن اِسَتثِ  َٟ ِوبَئِن یَُٜوُ٪ َوإِٔ٪  َّٟٔذي اِطتُرَٔي ٨ِ٣ُٔط َوَذَٟٔک أَ٪َّ اٟثَّ َبزِّ ا ِٟ ًََسزٔ ا یکّا فٔی  ِّی أََراُظ ََشٔ إٔن َٓ ىَي 

 ٩ٔ٤َ اُوْت فٔی اٟثَّ َٔ ٤ُُض٤َا َسَواّئ َوبَِي٨َُض٤َا َت ِٗ  َر

یل وت ھچک ابقتح ںیہن ارگ رشط ںیہن یک وت اہک امکل ےن سج صخش ےن یئک مسق اک ڑپکا اچیب اور دنچ رمق ےک ڑپکے ینثتسم رکےنیل یک رشط رک

 وہ اؿ ڑپکوں ںیم رشکی وہ اجےئ اگ ۔ اس ےیل ہک اکی رمق ےک ڑپکوں ںیم یھب مک وشیب وہیت ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اور ااقہل ےک ایبؿ ںیمرشتک اور وتہیل

     1681    حسیث 

 ٔ َُيِر ا٦ٔ َو ٌَ َٟٔة ٨ِ٣ُٔط فٔی اٟلَّ ا َٗ ٔ ِؤَٟئة َواِْل ٔک َواٟتَّ ِ َُّط ََل بَأَِض بٔاْٟشِّ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ بِٔف إَٔذا ََاَ٪ َٗ ِ٘ ٥َِٟ َي َبَف َذَٟٔک أَِو  َٗ ظٔ 

٥ِ ی٩َُِٜ ٓٔيطٔ رٔ َٟ ٔس َو ِ٘ ْة أَِو َتأِخٔيْر ٩ِ٣ٔ َواحٕٔس َذَٟٔک بٔا٨َّٟ ٌَ إِٔ٪ َزَخ١َ َذَٟٔک رٔبِْح أَِو َؤؿي َٓ  ٩ٔ٤َ ْة َوََل َتأِخٔيْر ٠ٟٔثَّ ٌَ بِْح َوََل َؤؿي

ٕک َوََل َتِؤٟيَ  َِٟيَص َْٔٔشِ ٍَ َو ِٟبَِي ٦ُ ا ٣ُُط ٣َا یََُحِّ ٍَ َویََُحِّ ِٟبَِي ُط ٣َا یُٔح١ُّ ا ا یُٔح٠ُّ ٌّ ٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاَر بَِي َٟةٕ ٕة َوََل إ ا َٗ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک رشتک اور وتہیل اور ااقہل اھکےن یک زیچوں ںیم درتس ےہ ےہ وخاہ اؿ رپ ہضبق وہا وہ ایہن 

اجںیئ ےگ  وہا وہ رگم ہی رضوری ےہ ہک دقن وہ اعیمد ہن وہ اور یمک یشیب ہن وہا ارگ اس ںیم یمک یشیب وہیگ ای اعیمد وہیگ وت ہی اعمےلم عیب ےھجمس

 رشتک اور وتہیل اور ااقہل ہن وہں ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رشتک اور وتہیل اور ااقہل ےک ایبؿ ںیم

     1682    حسیث 

ّة بَ  ٌَ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ اِطتََري ٔس٠ِ ةٔ َٗ ٌَ ٠ِ ٩َ٤َ َػاحَٔب اٟشِّ َسا اٟثَّ َ٘ ١َ َوَن ٌَ َٔ َٓ ُط  َٛ ُط َرُج١ْ أَِ٪ ُيَْشِّ َٟ َ ََٓبتَّ بٔطٔ ث٥َُّ َسأ ا  ّ٘ زًا أَِو َرٗٔي



 

 

 َٛ َّٟٔذي أََِشَ َک َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ا ٤َُِْٟشَّ َٓإٔ٪َّ ا َة َطِيْئ ی٨ََِتزًَُٔضا ٩ِ٣ٔ أَیِسٔیض٤َٔا  ٌَ ٠ِ ا ث٥َُّ أَِزَرَک اٟشِّ ٌّ ٤َ َج٤ٔي َک طُ اٟثَّ َّٟٔذي أََِشَ ٩َ َوَیِل٠ُُب ا

َک بَٔحِْضَ  َّٟٔذي أََِشَ ًَلَی ا ُک  ٤َُِْٟشِّ ٩ٔ٤َ ٠َُِّطٔ إَٔلَّ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ا َة بٔاٟثَّ ٌَ ٠ِ ًَُط اٟشِّ َّٟٔذي بَا ُط ا ٌَ ٍٔ بَيِّ ٔ َِٟبائ ٔة ا ٌَ ٍٔ َو٨ًَِٔس ٣َُباَي ِٟبَِي ٔ ا ة

َٔک أَ٪َّ ًُضِ  اَوَت ذَٟ َٔ ِب١َ أَِ٪ یََت َٗ ٢ٔ َو ُن اِْلََّخٔ اِْلَوَّ َْشِ َٓ  ٢َ ٍَ اِْلَوَّ ٔ َِٟبائ اَت ا َٓ َٔک َو اَوَت ذَٟ َٔ ُت ٨ِ٣ٔطُ َوإِٔ٪ َت ٌِ َّٟٔذي ابَِت ًَلَی ا َسَتَک 

ِضَسةُ  ٌُ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ  بَاك١ْٔ َو

ںیم  اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن وکیئ اابسب ےسیج ڑپکا ای الغؾ ای ولڈنی رخدی ایک رھپ اکی صخش ےن اس ےس اہک ہک ھجم وک یھب اس

 رشکی رکول اس ےن وبقؽ ایک اور دوونں ےن لم رک اب عئ وک تمیق ادا رکدی رھپ وہ اابسب یسک اور اک الکن وت وج صخش رشکی وہ ووہ اےنپ داؾ

ےلہپ رتشمی ےس ےل ےل اگ۔ اور وہ اب عئ ےس ےل اگ رگم سج وصرت ںیم رتشمی ےن رخدیےت وتق اب عئ ےک اسےنم اس رشکی ےس 

 ںیم وتفر ےلک وت اس یک وجاب ویہ اب عئ رپ وہیگ وت اس وصرت ںیم وہ رشکی اانپ اصقنؿ اب عئ ےس ےل اگ ارگ ااسی ہن وہ ہہک دای وہ ہک ارگ عیبم

 وت رتشمی یک رشط ھچک اکؾ ہن آےئ یگ اور اتواؿ اک اصقنؿ ایس رپ وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رشتک اور وتہیل اور ااقہل ےک ایبؿ ںیم

     1683    حسیث 

ضَ  ٌُ ًَىِّي َوأ٧ََا أَبٔي ِس  ُ٘ َة بَِيىٔي َوبَِي٨ََک َواِن ٌَ ٠ِ ٔ اٟشِّ ٔ َصٔذظ ُج١ٔ اِطتَر و٢ُ ٟرٔلَّ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي َٗ ٔ َٔک ََل َيِؼ٠ُُح ح ََٟک إٔ٪َّ ذَٟ يَن ا 

ِو أَ  َٟ ُط َو َٟ َضا  ٌَ ًَلَی أَِ٪ َیبٔي ُُٔط إٔیَّاُظ  ٔ ْٕ ُيِش٠ ٤ََّا َذَٟٔک َس٠َ ََٟک َوإ٧ٔ َضا  ٌُ ًَىِّي َوأ٧ََا أَبٔي ِس  ُ٘ ا٢َ اِن اَتِت َٗ َٓ َِٜت أَِو  َة َص٠َ ٌَ ٠ِ ٪َّ ت٠َِٔک اٟشِّ

٨ًَِطُ  َس  َ٘ ٜٔطٔ ٣َا َن ی ٩َ٤َ ٩ِ٣ٔ ََشٔ َس اٟثَّ َ٘ َّٟٔذي َن ّة  أََخَذ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ ا ٌَ َٔ َّٟٔذي َیُحزُّ ٨ِ٣َ ٕٔ ا ٠َ َضَذا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ 

اہک امکل ےن زدی ےن رمعو ےس ہی اہک وت اس ےئش وک رخدی رکےل ریمے اور اےنپ اسےھج ںیم وکبادوں اگ۔ وت ریمی رطػ ےس یھب داؾ 

رمعوزدی ےس اس ےک ہصح دے دے وت ہی درتس ںیہن ویکہکن ہی فلس )رقض( ےہ وکبادےنی یک رشط رپ ارگ وہ ےئش فلت وہاجےئ وت 

ےک داؾ ےل ےل اگ اہتبل ارگ رمعو اکی ےئش رخدی رکاکچ رھپ زدی ےن اہک ےھجم یھب اس ںیم رشکی رکےل فصن اک ںیم وکبادوں اگ وت ہی 

 درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےن اک ایبؿ رقض دار ےک سلفم وہ



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1684    حسیث 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ا٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ  ًّ ََ ٣ََتا ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ بَا َٗ   

 ُّٙ ُضَو أََح َٓ ِي٨ٔطٔ  ٌَ َوَجَسُظ َٔ َٓ ًَُط ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََٔطٔ َطِيّئا  َّٟٔذي بَا بِٔف ا ِ٘ ٥ِ َي َٟ ُط ٨ِ٣ٔطُ َو ًَ َّٟٔذي ابَِتا ٠ََِٓص ا َ أ ُط َٓ ًَ َّٟٔذي ابَِتا  بٔطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت ا

َز٣َائٔ  ُِ ِٟ َٔ ٓٔيطٔ أُِسَوةُ ا ٤ََِٟتا  ََٓؼاحُٔب ا

 یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای سج صخش ےن اانپ امؽ اچیب یسک ےک اہھت رھپ رتشمی سلفم ایب رکب نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ روسؽ اہلل

ی وہ ایگ اور اب عئ وک نمث ووصؽ ںیہن وہیئ نکیل اب عئ ےن اینپ زیچ ہسنجب رتشمی ےک اپس اپیئ وت اب عئ اس زیچ اک زایدہ دقحار وہاگ ارگ رتشم

و اوہں ےک رب

 

خ

 

ض

 ارب وہاگ۔رم ایگ وت اس زیچ ںیم اب عئ اور رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1685    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُضَو أََح َٓ ِي٨ٔطٔ  ٌَ َٟطُ َٔ أَِزَرَک اٟزَُّج١ُ ٣َا َٓ ٠ََِٓص  ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ َٗ

 ٔ  َُيِرٔظ

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای سج صخش ےن اانپ امؽ اچیب یسک ےک اہھت رھپ رتشمی سلفم وہ ایگ اور 

 ی ےک اپس اپیئ وت وہ اس اک زایدہ دقحار ےہ ۔اب عئ ےن اینپ زیچ ہنیعب رتشم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1686    حسیث 

ََ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٣َ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ بَا ِي٨ٔطٔ أََخَذُظ َوإِٔ٪ َٗ ٌَ ٍَ إٔذَا َوَجَس َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ٣ََتأًطٔ َٔ ٔ َِٟبائ إٔ٪َّ ا َٓ  َُ ٤ُِٟبَِتا ٠ََِٓص ا َ أ َٓ ا  ًّ َتا

ُط ٣َا ََفَّ  ٌُ ز٣ََأئ ََل ی٨َ٤َِ ُِ ِٟ ُّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٔ أََح ٤ََِٟتا ََٓؼاحُٔب ا طُ  َٗ ُط َوََفَّ ـَ ٌِ ََ  ََ ِس بَا َٗ ٤ُِِٟظتَرٔي  َُ ََاَ٪ ا ٤ُِٟبَِتا ٨ِ٣ٔطُ أَِ٪ َیأُِخَذ ٣َا َٚ ا



 

 

 ٔ بَٔف ٣َا َوَجَس ٩ِ٣ٔ ٣ََتاً ِ٘ ُظ َوَي أََحبَّ أَِ٪ یَزُزَّ َٓ َٔ َطِيّئا  ٤ُِٟبَِتا َتَضي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِٗ إِٔ٪ ا َٓ ِي٨ٔطٔ  ٌَ ٥َِٟ َیحِٔس أُِسَوَة َوَجَس َٔ طٔ َویَُٜوَ٪ َٓٔى 

َٟطُ  ََٓذَٟٔک  َز٣َأئ  ُِ ِٟ  ا

رھپ رتشمی سلفم وہایگ اور اب عئ ےن اینپ زیچ ہنیعب رتشمی ےک اپس اپیئ وت اب عئ اس وک ےل  اہک امکل ےن سج صخش ےن وکیئ اابسب اچیب

و اوہں ےک ۔ ارگ 

 

خ

 

ض

ےل اگ ارگ رتشمی ےن اس ںیم ےس ھچک چیب ڈاال ےہ وت سج دقر ابیق ےہ اس اک اب عئ زایدہ دقحار ےہ ہب ةسن اور رق

 وک ریھپ رک سج دقر اابسب اانپ ابیق ےہ اس وک ےل ےل اور وج ھچک ابیق رہ اب عئ وھتڑی یس نمث اپاکچ ےہ رھپ اب عئ ہی اچےہ ہک اس نمث

و اوہں ےک ربارب ےہ وت وہ  اتک ےہ۔

 

خ

 

ض

 اجےئ اس ںیم اور رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وہ اجےن اک ایبؿ رقض دار ےک سلفم

     1687    حسیث 

ّة ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ث٥َُّ أَِحَسَث فٔی ذَ  ٌَ ِ٘ ا أَِو َُ ًّ َُزَِّل أَِو ٣ََتا  ٍٔ ٠َ ّة ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌَ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ اِطتََري ٔس٠ِ ٤ََّل بَىَي َٗ ًَ ٤ُِِٟظتََري  َٟٔک ا

٠ََِٓص  ز٢َِ ثَِوبّا ث٥َُّ أَ َِ ِٟ َة َزاّرا أَِو َنَشَخ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ِٟب٨َُِيأ٪ ا َة َو٣َا ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ٔة أ٧ََا آُخُذ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ا٢َ َربُّ ا َ٘ َٓ ََ َذَٟٔک  َّٟٔذي ابَِتا ا

٥ِ ث٩ُ٤ََ  َٛ ٤ُِِٟظتَرٔي ث٥َُّ ی٨َُِوزُ  ا أَِػ٠ََح ا ُة َو٣َا ٓٔيَضا ٤٣َّٔ ٌَ ِ٘ ِٟبُ ٦ُ ا وَّ َ٘ ٩ِٜٔ ُت َٟطُ َوَل َِٟيَص  ٥ِ ث٩ُ٤ََ إٔ٪َّ َذَٟٔک  َٛ ٔة َو ٌَ ِ٘ ِٟبُ ِٟب٨َُِيأ٪ ٩ِ٣ٔ ا ا

ز٣ََأئ َٔ  ُِ تٔطٔ َویَُٜوُ٪ ٠ِٟٔ ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ ٔة َٔ ٌَ ِ٘ ِٟبُ َٔک َٟٔؼاحٔٔب ا َٜئِن فٔی ذَٟ ی ِٟ٘ٔي٤َةٔ ث٥َُّ یَُٜو٧َأ٪ ََشٔ ِٟب٨َُِيا٪ٔ ت٠َِٔک ا ةٔ ا ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ 

انبای دعب اےکس رتشمی سلفم وہایگ اب اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن وست ای زنیم رخدیی رھپ وست اک ڑپکا نب ایل اور زنیم رپ اکمؿ 

ےگ  زنیم اک اب عئ ہی ےہک ہک ںیم زنیم اور اکمؿ بس ےیل اتیل وہں وت ہی ںیہن وہ اتک ہکلب زنیم یک اور ےلمع یک تمیق اگلںیئ ےک رھپ دںیھکی

کی رںیہ ےگ زنیم اک امکل اےنپ اس تمیق اک ہصح زنیم رپ انتک آات ےہ اور ےلمع رپ انتک آات ےہ اب اب عئ اور رتشمی دوونں اس ںیم رش

و اہ ےلمع ےک وماقف ۔

 

خ

 

ض

 ہصح ےک وماقف اور ابیق رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1688    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک  ةٔ َٗ ٌَ ِ٘ ِٟبُ َتُٜوُ٪ ٗٔي٤َُة ا َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ َوَخ٤َِص ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ٔشيرُ َذَٟٔک أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٗٔي٤َُة َذَٟٔک ٠َُِّطٔ أَ ِٔ  َخ٤َِص ٣ٔائَةٔ َوَت



 

 

ز٣ََأئ  ُِ ٠ُُث َویَُٜوُ٪ ٠ِٟٔ ٔة اٟثُّ ٌَ ِ٘ ِٟبُ َيُٜوُ٪ َٟٔؼاحٔٔب ا َٓ َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ِٟب٨َُِيأ٪ أَ ٠َُثا٪ٔ زِٔرَص٥ٕ َوٗٔي٤َُة ا  اٟثُّ

اہک امکل ےن اس یک اثمؽ ہی ےہ ےسیج زنیم اور ےلمع یک تمیق دنپرہ وس وہیئ اس ںیم ےس زنیم یک تمیق اپچن وس ےہ اور ےلمع یک زہار ےہ 

و اوہں ےک دو ثلث وہں ےگ ۔

 

خ

 

ض

 وت زنیم واےل اک اکی ثلث وہاگ اور ابیق رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1689    حسیث 

اَئ  َٓ ٤ُِِٟظتَرَٔي َزی٩ِْ ََل َو َٙ ا ٔح َٟ ا أَِطَبَضطُ إَٔذا َزَخ٠َُط َصَذا َو َُيِرُُظ ٤٣َّٔ ز٢ُِ َو َِ ِٟ َذَٟٔک ا َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو ١ُ٤َ ٓٔيطٔ َُٟط ٨ًَِٔسُظ  َٗ ٌَ ِٟ  َوَصَذا ا

 اہک امکل ےن یہی مکح وست ںیم ےہ بج ہک رتشمی ےن اس وک نب ایل دعب اس ےک رقدضار وہ رک سلفم وہایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےن اک ایبؿرقض دار ےک سلفم وہ اج

     1690    حسیث 

 ٌَ ٠ِ َُ َطِيّئا إَٔلَّ أَ٪َّ ت٠َِٔک اٟشِّ ٤ُِٟبَِتا ٥َِٟ یُِحسِٔث ٓٔيَضا ا ًَّٟٔي  ٍٔ ا ٠َ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ا ٣َا بٔي أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ٍَ ث٨٤َََُضا َٗ َٔ ِت َواِرَت َ٘ َٔ َة َن

ضَ  َٛ ز٣ََاُئ یُزٔیُسوَ٪ إ٣َِٔشا ُِ ِٟ َّٟٔذي ََٓؼاحٔبَُضا َیزَُُِب ٓٔيَضا َوا ٩َ٤َ ا ةٔ اٟثَّ ٌَ ٠ِ ُلوا َربَّ اٟشِّ ٌِ َّرُوَ٪ بَيَِن أَِ٪ ُي ز٣ََاَئ یَُدي ُِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا 

َؽ  َ٘ ِس َن َٗ ُة  ٌَ ٠ِ َتُط َوإِٔ٪ ََا٧َِت اٟشِّ ٌَ َِٟيطٔ ٔس٠ِ ٔ ُؼوُظ َطِيّئا َوبَيَِن أَِ٪ ُيَش٤ُِّ٠وا إ ِّ٘ َضا بٔطٔ َوََل ی٨َُ ًَ ِٟدٔيَ  بَا ًََضا بٔا َّٟٔذي بَا ا َٓ ارٔ إِٔ٪ ث٨٤َََُضا 

َٟطُ َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َُغٔ  ََٓذَٟٔک  ی٤ٔطٔ  َٟطُ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ َُغٔ ًََة  َتُط َوََل تَٔبا ٌَ َز٣َأئ یَُحاؾُّ َطاَئ أَِ٪ َیأُِخَذ ٔس٠ِ ُِ ِٟ ی٤ّا ٩ِ٣ٔ ا

َٟطُ  ََٓذَٟٔک  َتُط  ٌَ طٔ َوََل َیأُِخُذ ٔس٠ِ ِّ٘  بَٔح

فرصػ ںیہن ایک رگم اس زیچ یک تمیق ڑبھ آ ی اب اب عئ ہی اچاتہ ےہ ہک اینپ ےئش ریھپ ےل اور اہک امکل ےن ارگ رتشمی ےن اس زیچ ںیم 

و اہ وہں وک اایتخر ےہ وخاہ اب عئ یک نمث وپری وپری وحاےل رکدںی ۔ ارگ اس زیچ یک

 

خ

 

ض

و اہ اچےتہ ںیہ ہک وہ ےئش اب عئ وک ہن دںی وگ رق

 

خ

 

ض

 رق

 ےل ےل رھپ اس وک رتشمی ےک امؽ ےس ھچک رغض ہن وہیگ وخاہ اینپ زیچ ہن ےل اور تمیق ٹھگ آ ی وت اب عئ وک اایتخر ےہ وخاہ اینپ زیچ

و اوہں ےک اسھت رشکی وہاجےئ۔

 

خ

 

ض

 رق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقض دار ےک سلفم وہ اجےن اک ایبؿ

     1691    حسیث 

َِٟحارٔیََة  َٓإٔ٪َّ ا ٤ُِِٟظتَرٔي  ٠ََِٓص ا ََٟسِت ٨ًَِٔسُظ ث٥َُّ أَ َو َٓ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ اِطتََري َجارٔیَّة أَِو َزابَّّة  َٗ ٍٔ و  ٔ ََٟسَصا ٠َِٟٔبائ ابََّة َوَو أَِو اٟسَّ

ُط ََا٣ٔ  َّ٘ ُلو٧َطُ َح ٌِ ُي َٓ َٔک  َز٣َاُئ فٔی ذَٟ ُِ ِٟ  َّل َوی٤ُِٔشُٜوَ٪ َذَٟٔک إَٔلَّ أَِ٪ َیزََُِب ا

 اہلل ہیلع ےن ارگ یسک صخش ےن ولڈنی رخدیی ای اجونر رخدیا رھپ اس ولڈنی ای اجونر اک رتشمی ےک اپس آؿ رک ہچب دیپا وہا

 

مة
ح
 اہک امکل ر

و اہ اب عئ یک وپری نمث ادا رکدںی وت ہچب وک اور

 

خ

 

ض

اس یک امں وک دوونں وک  دعب اس ےک رتشمی سلفم وہایگ وت وہ ہچب اب عئ وہاگ اہتبل ارگ رق

 رھک ےتکس ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج زیچ ںیم فلس درتس ےہ ۔

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج زیچ ںیم فلس درتس ےہ ۔

     1692    حسیث 

ٍٕ ٣َِولَی َرُسو ٔ ٥َ بَِْکّ ٩ًَِ أَِٔی َرآ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٕ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ اِسَتِش٠َ َٗ َُّط  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  َحائَِتطُ ٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ ا 

 ِٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَ ًَ َّی اهَّللُ  أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ أَبُو َرآ َٗ ٔة  َٗ َس ٥َِٟ أَٔجِس فٔی اِْلٔب١ٔٔ إٔب١ْٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُظ  ٔضَي اٟزَُّج١َ بَِْکَ

إٔ٪َّ خَٔياَر  َٓ ًِٔلطٔ إٔیَّاُظ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اّئ إَٔلَّ َج٤ََّل خَٔياّرا َربَأًّيا  ـَ َٗ   ا٨َّٟأض أَِحَش٨ُُض٥ِ 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رقض ایل اکی وھچاٹ  اوب راعف ےس رواتی ےہ ہک وج ومیل ےھت روسؽ

 444اوٹن بج دصےق ےک وتق آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج زیچ ںیم فلس درتس ےہ ۔

     1693    حسیث 



 

 

اُظ َزَراص٥َٔ َخيِّرا ٨٣ِٔ  ـَ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َزَراص٥َٔ ث٥َُّ   َٕ ا٢َ اِسَتِش٠َ َٗ َّطُ  ًَِبسٔ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس أ٧َ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َیا أَبَا  َ٘ َٓ َضا 

ًَِبُس اهَّللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ُتَک  ِٔ ًَّٟٔي أَِس٠َ ٔ َخيِْر ٩ِ٣ٔ َزَراصٔٔم ا َبْة اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصٔذظ ٔسي بَٔذَٟٔک كَيِّ ِٔ ٩ِٜٔ َن ٤ِٔ٠ًَُت َوَل ِس  َٗ   ب٩ُِ ٤ًََُز 

اجمدہ ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اکی صخش ےس روےپ رقض ےئل رھپ اس ےس اےھچ ادا ےئک وہ صخش وبال اے علاارلنمح ہی 

 اینپ وخیش ےس دےئ ںیہ ۔وت ریمے رووپں ےس اےھچ ںیہ علااہلل نب رمع ےن اہک اہں ںیم اجاتن وہں رگم ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج زیچ ںیم فلس درتس ےہ ۔

     1694    حسیث 

َٕ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ  ٔ بَٔف ٩ِ٣َ أُِس٠ ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک ََل بَأَِض بٔأَِ٪ يُ َٗ ١َ ـَ ِٓ َٔک أَ ُط ذَٟ َٔ ٩ِ أَِس٠َ َِٟحَيَوأ٪ ٤٣َّٔ ا٦ٔ أَِو ا ٌَ ٚٔ أَِو اٟلَّ َِٟورٔ َصٔب أَِو ا

ٕن أَِو َوإِٔي أَ  ًَلَی ََشِ َٔک  إِٔ٪ ََاَ٪ ذَٟ َٓ  ٕ ًَاَزة ٕن ٨ِ٣ُٔض٤َا أَِو  ًَلَی ََشِ َٔک  ٥َِٟ َی٩ُِٜ ذَٟ طُ إَٔذا  َٔ ا أَِس٠َ ََٓذَٟٔک ٣َِْکُوْظ َوََل َخيِرَ ٤٣َّٔ  ٕ ًَاَزة  ِو 

 ٓٔيطٔ 

اہک امکل ےن وج صخش وسان اچدنی ای اانج ای اجونر رقض ےل رھپ اس ےس  رتہ ادا رکے وت ھچک ابقتح ںیہن بج ہک اس یک رشط ہن وہیئ وہ 

 ای ایسی رمس ہن وہ ای اس اک ودعہ ہن ایک وہ ارگ رشط ای رمس ایودعے ےک ببس ےس وہ وت رکموہ ےہ۔  رتہ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج زیچ ںیم فلس درتس ےہ ۔

     1695    حسیث 

ا٢َ َوَذَٟٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ  َضي َج٤ََّل َربَأًّيا خَٔياّرا ٣َکَاَ٪ بَِْکٕ  َٗ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  اهَّللٔ َػل ُط َوأَ٪َّ  َٔ اِسَتِش٠َ

٥ِ ی٩َُِٜ َذَٟٔک  َٟ ٕٔ َو ٔ ٤ُِِٟشَتِش٠ ٕص ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ًَلَی كٔئب َن إِٔ٪ ََاَ٪ َذَٟٔک  َٓ َضي َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  َ٘ َٓ َٕ َزَراص٥َٔ  ٕن َوََل َوإِٔي اِسَتِش٠َ ًَلَی ََشِ  

َٔک َحََلَّل ََل بَأَِض بٔطٔ  ًَاَزةٕ ََاَ٪ ذَٟ  َوََل 

 امکل ےن دوھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وھچاٹ اوٹن رقض ےل رک ااھچ ڑبا اوٹن دای اور علااہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک

 رگم اس یک رشط ای ودعہ ںیہن وہا  اھ وت وج وکیئ وخیش ےس ااسی رکے الحؽ ےہ۔

ن

 روےپ رقض ےل رک اس ےس تہب دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1696    حسیث 

 ٔ ٔلَيطُ إ ٌِ ًَلَی أَِ٪ ُي ا٣ّا  ٌَ َ َٕ َرُجَّل ك ا٢َ فٔی َرُج١ٕ أَِس٠َ َٗ أب  َِٟدلَّ أب ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِٟدلَّ َظ َذَٟٔک ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ََْٓکٔ یَّاُظ فٔی ب٠ََٕس آََّخَ 

ىٔي ح٤ََُِل٧َطُ  ٌِ َِٟح١ُ٤ِ َي أَی٩َِ ا َٓ ا٢َ  َٗ  َو

رضحت رمع نب اطخنب ےس یسک ےن اہک وج صخش یسک وک اانج رقض دےیئ اس رشط رپ ہک الفےن رہش ںیم ادا رکان اوہنں ےن اس وک رکموہ 

 افرت اہکں اجےئ یگ ۔اجان اور اہک ابر ربداری یک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1697    حسیث 

ِبٔس  ًَ ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ُتطُ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی  ِٔ ا أَِس٠َ َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ ٠َِيطٔ أَ ًَ ا َواِطتََركُِت  ّٔ ُت َرُجَّل َس٠َ ِٔ ِّی أَِس٠َ ٔن اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ

ِبُس ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٕ َتأ٣ُِزُنٔی یَا أَبَا  َِٜي َٓ ا٢َ  َٗ ََٓذَٟٔک اٟزِّبَا  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َ٘ ًَلَی ثَََلثَٔة َٓ  ُٕ ٠َ ٕ هَّللٔ اٟشَّ ُوُجوظ

٠ََک  َٓ ُُٔط تُزٔیُس بٔطٔ َوِجَط َػاحٔبَٔک  ٔ ْٕ ُتِش٠ ٠َََٓک َوِجُط اهَّللٔ َوَس٠َ ُُٔط تُزٔیُس بٔطٔ َوِجَط اهَّللٔ  ٔ ْٕ ُتِش٠ ْٕ َس٠َ َوِجُط َػاحٔبَٔک َوَس٠َ

 ًَ َٕ َتأ٣ُِزُنٔی یَا أَبَا  َِٜي َٓ ا٢َ  َٗ ََٓذَٟٔک اٟزِّبَا  ُٔطُ َٟٔتأُِخَذ َخبٔيّثا بَٔليِّٕب  ٔ إِٔ٪ ُتِش٠ َٓ َة  َٔ ٔحي َّٙ اٟؼَّ ا٢َ أََري أَِ٪ َتُظ َٗ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ًِ أََخِذَتُط أُٔجزَِت َوإِٔ٪ أَ َٓ َتُط  ِٔ َّٟٔذي أَِس٠َ ًَِلاَک زُوَ٪ ا ب٠َِٔتُط َوإِٔ٪ أَ َٗ َتُط  ِٔ َّٟٔذي أَِس٠َ ًَِلاَک ٣ِٔث١َ ا َتطُ أَ ِٔ ا أَِس٠َ َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ َلاَک أَ

ََٓذَٟٔک  ُشطُ  ِٔ َبّة بٔطٔ َن ََٟک أَِجزُ ٣َا أ٧ََِوزَِتطُ  كَيِّ ََٟک َو ُظ   ُطِْکْ َطَْکَ

اکی صخش علااہلل نب رمع ےک اپس آای اور اہک ںیم ےن اکی صخش وک رقض دای اور دمعہ اس ےس رہھٹاای علااہلل نب رعںم ےن اہک ہی راب 

 واےطس اس ںیم وت دخا یک راض دنمی ےہ ےہ اس ےن اہک رھپ ایک مکح رکےت وہ علااہلل نب رمع ےن اہک رقض نیت وطر رپ ےہ اکی دخا ےک

اکی اےنپ دوتس یک وخیش ےک ےئل اس ںیم دوتس یک راض دنمی ےہ اکی رقض اس واےطس ےہ ہک الحؽ امؽ دے رک رحاؾ امؽ ےل 

سی وک اھپڑ ہی وسد ےہ رھپ وہ صخش وبال اب ھجم وک ایک مکح رکےت وہ اوب علاارلنمح اوہنں ےن اہک ریمے زندکی انمبس ہی ےہ ہک وت داتسو



 

 

ڈاؽ ارگ وہ صخش سج وک وت ےن رقض دای ےہ اسیج امؽ وت ےن دای ےہ واسی یہ دے وت ےل ےل ارگ اس ےس ربا دے اور وت ےل ےل وت ےھجت 

افر وہاگ ارگ وہ اینپ وخیش ےس اس ےس ااھچ دے وت اس ےن ریتا رکشہی ادا ایک اور وت ےن وج اےنت دونں کت اس وک تلہم دی اس اک وثاب 

 الم۔ےھجت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1698    حسیث 

 َٗ َََٓل َيِظتَرِٔن إَٔلَّ  ا  ّٔ َٕ َس٠َ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِس٠َ ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ ائَطُ ٩ًَِ   ـَ

 علا اہلل نب رمع ےتہک ےھت وج صخش یسک وک رقض دے وت وساےئ رقض ادا رکےن ےک اور وکیئ رشط ہن رکاےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1699    حسیث 

ـَ  ِب َٗ ١َ ٨ِ٣ٔطُ َوإِٔ٪ ََا٧َِت  ـَ ِٓ ََل َيِظتَرِٔن أَ َٓ ا  ّٔ َٕ َس٠َ و٢ُ ٩ِ٣َ أَِس٠َ ُ٘ وزٕ ََاَ٪ َي ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ُضَو رٔبّا٩ًَِ  َٓ  ٕٕ ٠َ ًَ  ّة ٩ِ٣ٔ 

 وہ ۔ علا اہلل نب وعسمد ےتہک ےھت وج صخش یسک وک رقض دے اس ےس زایدہ ہن رہھٹاےئ ارگ اکی یھٹم اھگس یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج فلس درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1700    حسیث 

َٕ َطِيّئا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ اِسَتِش٠َ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َُّط ََل بَأَِض  َٗ إ٧ٔ َٓ ٠ُو٣َٕة  ٌِ ٕة َوَتِح٠َٔيٕة ٣َ َٔ َِٟحَيَوأ٪ َٔٔؼ ٩ِ٣ٔ ا

ٔلَی  ُة إ ٌَ رٔي ُٖ فٔی َذَٟٔک اٟذَّ َُّط یَُدا إ٧ٔ َٓ َِٟوََلئٔٔس  ٠َِيطٔ أَِ٪ َیزُزَّ ٣ِٔث٠َُط إَٔلَّ ٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ََل َيِؼ٠ُُح بَٔذَٟٔک َو َٓ إِٔحََل٢ٔ ٣َا ََل َیٔح١ُّ 

ٔشيرُ ٣َا  ِٔ ٌَ َوَت ٔلَی َػاحٔبَٔضا َٔ َصا إ َُٟط ث٥َُّ َیزُزُّ ُئؼيبَُضا ٣َا بََسا  َٓ َِٟحارَٔیَة  َٕ اٟزَُّج١ُ ا ٔ َظ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِ٪ َيِشَتِش٠ ََٓذَٟٔک ََل َُکٔ ِي٨َٔضا 

ُؼوَ٪ ٓٔيطٔ ْٔلََحسٕ  ٨ًَُِط َوََل یَُزخِّ ٥ٔ٠ِ ی٨ََِضِوَ٪  ٌٔ ِٟ ٥َِٟ َیز٢َِ أَص١ُِ ا  َيِؼ٠ُُح َوََل َیٔح١ُّ َو

امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وج صخش وکیئ اجونر سج اک ہیلح اور تفص ولعمؾ وہ یسک وک رقض دے وت ھچک ابقتح  اہک



 

 

ںیہن اب رقموض واسی یہ اجونر ادا رکے۔ رگم ولڈنی وک رقض انیل درتس ںیہن ویکہکن ہی ذرہعی ےہ رحاؾ ےک الحؽ رکےن اک ولگ 

 ےگ رھپ بج کت یج اچےہ اگ اس ےس امجع رکںی ےگ دعب اس ےک امکل وک ریھپ دںی ےگ ہی وت اکی دررسے یک ولڈنی رقض ےل آںیئ

 الحؽ ںیہن ہشیمہ الہ ملع اس ےس عنم رکےت رےہ اور یسک وک اس یک ااجزت ہن دی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ونممع ےہ اس اک ایبؿ وج ومؽ وتؽ ای

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ومؽ وتؽ ای عیب ونممع ےہ اس اک ایبؿ

     1701    حسیث 

ًَلَی بَيِ   ٥ُِٜ ـُ ٌِ ََ  ٍِ ٔ ا٢َ ََل یَب َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٕف ٩ًَِ  ٌِ ََ  ٍٔ 

  رمع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہن ںیچیب ضعب اہمترے اورپ ضعب ےک ۔علا اہلل نب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ومؽ وتؽ ای عیب ونممع ےہ اس اک ایبؿ

     1702    حسیث 

ٍٔ َو  َباَ٪ ٠ِٟٔبَِي ِٛ ِوا اٟزُّ َّ٘ ا٢َ ََل َت٠َ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٕف َوََل ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ََ  ٍٔ ًَلَی بَِي  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ََ  ٍِ ٔ ََل َیب

 ِٟ وا اِْلٔب١َٔ َوا ٕ َوََل ُتَْصُّ ٍِ َحأَضْ َٟٔباز ٔ َس أَِ٪ یَِح٠َُبَضا إِٔ٪ َت٨َاَجُظوا َوََل یَب ٌِ ََ ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ  ُضَو بَٔديِر َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ َضا  ًَ ٩ِ٤َ ابَِتا َٓ  ٥َ٨َ َِ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ ََٜضا َوإِٔ٪ َسدَٔلَضا َرزََّصا َوَػا  َرٔؿَيَضا أ٣ََِش

ھ رک اؿ اک امؽ رخدیےن ےک واےطس اور اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن تم ولم اجنبروں ےس آےگ ڑب

ہن ےنچیب اکی مت ںیم اک دورسے یک عیب رپ اور ہن شخب رکو اور ہن ےچیب یتسب واال داہیت واےل یک رطػ ےس اور ہن عمج رکے دودھ اوٹن 

 رتشمی وک اایتخر ےہ ارگ اور رکبی ےک ونھتں ںیم ارگ وکیئ ایسی اوینٹن ای رکبی رخدیے رھپ دودھ دوےنہ ےک دعب اس اک احؽ ولعمؾ وہ وت

 اچےہ رھک ےل ای اچےہ وت ریھپ دے اور دوھ ےک دبےل ںیم اکی اصع وجھکر دے دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 وج ومؽ وتؽ ای عیب ونممع ےہ اس اک ایبؿ

     1703    یثحس 

 ٍِ ٔ ٥ُ٠ًَِ ََل َیب ٥َ َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٔشيرُ  ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت ٤ََّا َٗ َُّط إ٧ٔ ٕف أ٧َ ٌِ ََ  ٍٔ ًَلَی بَِي  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ََ

ِٟبَ  ٩َ ا َٛ ًَلَی َسِو٦ٔ أَخٔيطٔ إَٔذا َر ُيؤب َو٣َا ٧ََنی أَِ٪ َيُشو٦َ اٟزَُّج١ُ  ٌُ ِٟ َصٔب َویََتبَرَّأُ ٩ِ٣ٔ ا ١َ َيِظتَرُٔن َوِزَ٪ اٟذَّ ٌَ ائ٥ٔٔ َوَج ٔلَی اٟشَّ ٍُ إ ٔ ائ

٨ِطُ َواهَّللُ  ًَ َّٟٔذي ٧ََنی  َضَذا ا َٓ ائ٥ٔٔ  َة اٟشَّ ٌَ ِس أََراَز ٣َُباَي َٗ  ٍَ ٔ َِٟبائ ُٖ بٔطٔ أَ٪َّ ا َز ٌِ ا يُ ِ أَِطَبَط َذَٟٔک ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأ َٗ  ٥ُ٠ًَِ َض  أَ

ِو٦َ ٨ًَِٔس أَوَّ  ِو َتَزَک ا٨َّٟاُض اٟشَّ َٟ ا٢َ َو َٗ َُيِرُ َواحٕٔس  َيُشو٦ُ بَٔضا  َٓ  ٍٔ ُٕ ٠ِٟٔبَِي َٗ ةٔ تُو ٌَ ٠ِ ٔ بٔاٟشِّ ِو٦ ٢ٔ ٩ِ٣َ َيُشو٦ُ بَٔضا أُخَٔذِت بٔاٟشَّ

 ٥َِٟ ٤َِِْٟکُوُظ َو ٌٔض٥ِٔ ا ًَٔة فٔی ٔس٠َ َِٟبا ًَلَی ا ٩ٔ٤َ َوَزَخ١َ  َِٟباك١ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًَلَی صََذا َٔٔظِبطٔ ا  َیز٢َِ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا 

اہک امکل ےن ہی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہن ےچیب مت ںیم اک دورسے یک عیب رپ اس ےس ہی رماد ےہ ہک اکی صخش 

ےس اےنپ ںیئت ربی رکےن دورسے ےک ومؽ رپ ومؽ ہن رکے بج اب عئ ےلہپ ومؽ رپ رایض وہاکچ وہ اور اینپ زیچ وت ےنل اگل وہ اور بیع 

ؽ ایس اگل وہ ای اور وکیئ اکؾ ااسی رکے سج ےس ولعمؾ وہ ہک اب عئ ےلہپ ومؽ رپ رایض وہاکچ ےہ اور وج اب عئ ےلہپ ومؽ رپ رایض ہن وہ ہکلب وہ ام

ں وک ومؽ رکان رطح ےنچیب ےک واےطس راھک وہا وت رہ اکی وک اس اک ومؽ رکان درتس ےہ اور ارگ اکی صخش ےک ومؽ رکےت یہ اور ولوگ

 عنم وہاجےئ وت اس ںیم ےنچیب واےل اک اصقنؿ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ومؽ وتؽ ای عیب ونممع ےہ اس اک ایبؿ

     1704    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ ٔليَ ٩ًَِ  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوا٨َِّٟحُع أَِ٪ ُت َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟحٔع  ٥َ ٧ََنی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  تٔطٔ ٩ٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ُط َٔٔش٠ِ

َُيِرَُک  َتسٔي بَٔک  ِ٘ َي َٓ َراُُئَصا 
ٔ

ٔشَک اِطت ِٔ َِٟيَص فٔی َن َََر ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َو ِٛ  أَ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک  شج ےس اور ہی  شج ےہ ہک امؽ یک تمیق اس یک تیثی علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک

 ےس زایدہ دےنی ےگل ےنیل یک تین ےس ںیہن ہکلب اس رغض ےس ہک دورسا صخش دوھاک اھک رک اس تمیق وک ےل ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ



 

 

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1705    حسیث 

٠ًََيِ  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َذََکَ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ا٢َ طٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  َٔ ِٟبُيُو َُ فٔی ا َّطُ یُِدَس ٥َ أ٧َ

 ٍَ َٓکَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا بَایَ ا٢َ  َٗ ١ِ ََل خََٔلبََة  ُ٘ َٓ َت  ٌِ ٥َ إَٔذا بَاَي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  و٢ُ ََل خََٔلبَةَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘  َي

 ایبؿ ایک ہک ھجم وک ولگ رفبی دےتی ںیہ رخدی ورفوتخ علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای بج وت رخدی و رفوتخ ایک رکے وت ہہک دای رک ہک رفبی ںیہن ےہ وہ صخش بج اعمہلم رکات وت یہی 

 اہک رکات ہک رفبی ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1706    حسیث 

ََ َس٤ِ  ًَِبّسا َس٤ِّحا إِٔ٪ بَا و٢ُ أََحبَّ اهَّللُ  ُ٘ َٜٔسرٔ َي ٨ِ٤ُِٟ َس ب٩َِ ا ٍَ ٣َُح٤َّ َّطُ َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ََ َس٤ِّح ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َضي ّحا إِٔ٪ ابَِتا َٗ ا إِٔ٪ 

َتَضي ِٗ  َس٤ِّحا إِٔ٪ ا

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دمحم نب دکنمر ےتہک ےھت اہلل اس دنبے وک اچاتہ ےہ وج ےتچیب وتق رنیم رکات ےہ اور رخدیےت وتق یھب 

 رنیم رکات ےہ رقص ادا رکےت وتق یھب رنیم رکات ےہ اور رقض ووصؽ رکےت وتق یھب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1707    حسیث 

 ٔ ا٦َ ب َ٘ ٤ُِٟ أَك١ِٔ ا َٓ ٤ِٟٔيزَاَ٪  ٤َِِٟٜٔيا٢َ َوا و٢ُ إَٔذا ٔجئَِت أَِرّؿا یُوُٓوَ٪ ا ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا ُؼوَ٪ ٩ًَِ َس ِّ٘ َضا َوإَٔذا ٔجئَِت أَِرّؿا ی٨َُ

ا٦َ بَٔضا َ٘ ٤ُ ِٟ ١ِٔ٠ ا ِٗ َ أ َٓ ٤ِٟٔيزَاَ٪  ٤َِِٟٜٔيا٢َ َوا  ا

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت بج وت اےسی کلم ںیم آےئ اہجں ےک ولگ وپرا وپرا انےتپ اور وتےتل وہں وت واہں زایدہ رہ بج اےسی اےسی 



 

 

  وہں وت واہں مک رہ۔کلم ںیم آےئ اہجؿ ےک ولگ انپ وتؽ ںیم یمک رک ےت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1708    حسیث 

ِٟبَ  ٥َ٨َ أَِو ا َِ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي اِْلٔب١َٔ أَِو ا ُٖ فٔی َطِيٕئ َٗ ِٟحٔزَا َّطُ ََل یَُٜوُ٪ ا ا إ٧ٔ ّٓ زُؤق ٔجزَا ٌُ ِٟ َٙ أَِو َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا َّ أَِو اٟزَّٗٔي ز

ًًَسا سُّ  ٌَ ا يُ َّ٤٣ٔ 

اہک امکل ےن وکیئ صخش اوٹن ای رکبایں ای ڑپکا ای الغؾ ولڈنی ےب ےنگ ڈنھجےک ڈنھجرخدیےل ااھچںیہن وج زیچںی یتنگ ےہ یتکب ںیہ اؿ وک 

 ےہ۔نگ انیل  رتہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب عیب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 عیب ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1709    حسیث 

ی ابََّة ث٥َُّ یُِْکٔ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یََتکَاَري اٟسَّ َٟطُ  َ َّطُ َسأ ا٢َ ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ َ٘ َٓ ا َتکَاَراَصا بٔطٔ  َََر ٤٣َّٔ ِٛ َ  َضا بٔأ

انب اہشب ےس وساؽ وہا وکیئ صخش اکی اجونر وک ےل رھپ دورسے صخش وک اس ےس زایدہ رپ رکاہی وک دے اوہنں ےن اہک ھچک ابقتح 

 ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم : ابب

 رقاض اک ایبؿ

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رقاض اک ایبؿ



 

 

     1710    حسیث 

أب  َِٟدلَّ ِبُس اهَّللٔ َوًُبَِيُس اهَّللٔ اب٨َِا ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَ َد  ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ََل ٣َزَّا  فٔی َجِيٕع ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٔلَی ا إ

 ًَ ٔسُر َل٤َُٜا  ِٗ ِو أَ َٟ ا٢َ  َٗ ١َ ث٥َُّ  حََّب بٔض٤َٔا َوَسضَّ ةٔ ََفَ َِٟبِْصَ زٔيِّ َوصَُو أ٣َٔيرُ ا ٌَ ا٢َ ًَلَی أَِٔی ٣ُوَسي اِْلَِط َٗ ٠ُِت ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٟ ٤َُٜا بٔطٔ  ٌُ َٔ ٕ أَِن لَی أ٣َِز

َٔ بَلَی َصاص٨َُا ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اهَّللٔ ا ٩ِ٣ٔ ٣ََتا ًّ ًَأ٪ بٔطٔ ٣ََتا َٓتَبَِتا ٤َُُٜٔاُظ  ٔ أُِس٠ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ ا ٔلَی أ٣َٔير َث بٔطٔ إ ٌَ  أُرٔیُس أَِ٪ أََِ

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َویَُٜوُ٪ اٟزِّبُِح  ٔ ا ٔلَی أ٣َٔير ٤َِٟا٢ٔ إ یَأ٪ َرأَِض ا ُتَؤزِّ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٧ٔطٔ بٔا ٌَ ٚٔ ث٥َُّ َتبٔي َزا ٌٔ ِٟ َٓ ا ١َ َل٤َُٜا  ٌَ َٔ َٓ َٔک  اََل َوزِٔز٧َا ذَٟ َ٘

ا  ٌَ َٓ ا َز َّ٤٠َ َٓ أُِربَٔحا  َٓ ًَا  ٔس٣َا بَا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟا٢َ  أب أَِ٪ َیأُِخَذ ٨ِ٣ُٔض٤َا ا َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َتَب إ َٛ َِٟحِئع َو ا٢َ أ١ََُُّ ا َٗ ٔلَی ٤ًََُز  َٔک إ ذَٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ اََل ََل  َٗ ٤َُٜا  َٔ ُط ٣ِٔث١َ ٣َا أَِس٠َ َٔ ِبُس  أَِس٠َ ًَ ا  أ٣ََّ َٓ ٤َِٟا٢َ َورٔبَِحُط  یَا ا ٤َُٜا أَزِّ َٔ َٓأَِس٠َ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ ا أب اب٨َِا أ٣َٔير َِٟدلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 َ٤ِٟ َؽ صََذا ا َ٘ َِٟو َن ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن صََذا  ََٟک یَا أ٣َٔيَر ا ا٢َ ٣َا ی٨ََِبغٔی  َ٘ َٓ ا ًُبَِيُس اهَّللٔ  ََٜت َوأ٣ََّ ََٓش ا٢َ ٤ًَُزُ  ا٢ُ أَِو َص٠ََک اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٨ٔ٤َّاُظ  ـَ َٟ

٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔي ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُج٠ََشأئ ٤ًََُز َیا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ ُط ًُبَِيُس اهَّللٔ  ٌَ ِبُس اهَّللٔ َوَراَج ًَ ََٜت  َش َٓ یَاُظ  ا٢َ ٤ًَُزُ أَزِّ َ٘ َٓ اّؿا  ٠َِتُط ْٔقَ ٌَ ِو َج َٟ َن 

٤َِٟا٢ٔ َو  أََخَذ ٤ًَُزُ َرأَِض ا َٓ اّؿا  ٠ُِتطُ ْٔقَ ٌَ ِس َج َٕ رٔبِٔح َٗ أب نِٔؼ َِٟدلَّ ًَِبُس اهَّللٔ َوًُبَِيُس اهَّللٔ اب٨َِا ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٕ رٔبِٔحطٔ َوأََخَذ  نِٔؼ

٤َِٟا٢ٔ   ا

زدی نب املس ےن اےنپ ابپ ےس رواتی ےہ ہک ہک علااہلل نب دیبع اہلل ےٹیب رضحت رمع نب اطخ ےک اکی رکشل ےک اسھت ےلک اہجد ےک 

وت اوبومسی ارعشی ےک اپس  ےئ وج احمک ےھت رصبے ےک اوہنں ےن اہک رمةح اور الہس رھپ اہک اکش  واےطس رعاؼ یک رطػ بج ولےٹ

ےپ مت وک ںیم مت وک ھچک عفن اچنہپ  اتک وت اچنہپات ریمے اپس ھچک روہیپ ےہ اہلل اک سج وک ںیم انجیھب اچاتہ وہں رضحت رمع ےک اپس وت ںیم وہ رو

ول رعاؼ ےس رھپ دمہنی ںیم اس امؽ وک چیب رک الص روہیپ رضحت رمع وک ددیانی اور عفن مت ےل انیل رقض دے داتی وہں اس اک اابسب رخدی 

 اوہنں ےن اہک مہ یھب ہی اچےتہ ںیہ اوب ومٰیس ےن ااسی یہ ایک اور رضحت رمع وک ھکل اجیھب ہک اؿ دوونں ےس الص روہیپ ووصؽ رک ےئجیل اگ

اور عفن احلص ایک رھپ الص امؽ ےل رک رضحت رمع ےک اپس  ےئ رضحت رمع ےن وپاھچ یک بج دوونں دمہنی وک آےئ اوہنں ےن امؽ اچیب 

ھجمس اوب ومسی ےن رکشل ےک بس ولوگں وک اانت اانت روہیپ رقض دای  اھ اوہنں ےن اہک ںیہن رضحت رمع ےن اہک رھپ مت وک اریماوملنینم اک اٹیب 

 ی د  اہلل ےن اہک اے اریم اوملنینم مت وک ااسی ںیہن رکان  رک ہی روہیپ دای وہاگ الص روہیپ اور عفن دوونں دے دو
عب
علااہلل وت پچ وہ رےہ اور 

اچےئہ ارگ امؽ فلت وہات ای اصقنؿ وہات وت مہ امضؿ دےتی رضحت رمعےن اہک ںیہن دے دو علااہلل پچ وہ رےہ دیبع اہلل ےن رھپ وجاب 

اریم اوملنینم مت اس وک اضمرتب رک دو وت  رتہ ےہ رضحت رمع ےن دای اےنت ںیم اکی صخش رضحت رمع ےک اصموبحں ںیم ےس وبال اے 

 اہک ںیم ےن ایک رھپ رضحت ےن الص امؽ اور فصن عفن ایل اور علااہلل اور دیبع اہلل ےن آداھ عفن ایل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رقاض ےک ایبؿ ںیماتکب  :   ابب

 رقاض اک ایبؿ

     1711    حسیث 

ًَلَى أَ٪َّ اٟزِّبَِح بَِي٨َُض٤َا ١ُ٤َ ٓٔيطٔ  ٌِ اّؿا َي ًَِلاُظ ٣َاَّل ْٔقَ اَ٪ أَ َّٔ ًَ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

 رضحت امثعؿ نب نافؿ وک امؽ دای اضمرتب ےک وطر رپ اتہک وقعیب تنحم رکںی اور عفن ںیم رشکی وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج رطح اضمرتب درتس ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح اضمرتب درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1712    حسیث 

ٔ أَِ٪ یَأِخُ  َِٟحائٔز ٖٔ ا زُو ٌِ ٤َ ِٟ أق ا ِٟٔقَ ا٢َ ٣َأٟک َوِجطُ ا ٠َِيطٔ َٗ ًَ ١َ٤َ ٓٔيطٔ َوََل َؿ٤َاَ٪  ٌِ ًَلَی أَِ٪ َي ٤َِٟا٢َ ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ  َذ اٟزَُّج١ُ ا

٤َِٟا٢ٔ  ِسرٔ ا َ٘ َٔ ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ا٣ٔطٔ َوِٛٔشَوتٔطٔ َو٣َا ُيِؼ٠ُٔحطُ بٔا ٌَ َ ٔ ٩ِ٣ٔ ك ظ ٤َِٟا٢ٔ فٔی َسََفٔ ا١ٔ٣ٔ فٔی ا ٌَ ِٟ ُة ا َ٘ َٔ ٤َِٟا٢ٔ إَٔذا  َوَن إَٔذا َطَدَؽ فٔی ا

٤َِٟا ٤َِٟا٢ٔ َوََل ِٛٔشَوةَ ََاَ٪ ا َُٟط ٩ِ٣ٔ ا َة  َ٘ َٔ ََل َن َٓ إِٔ٪ ََاَ٪ ٣ُّ٘ٔى فٔی أَص٠ِٔطٔ  َٓ  ٢ُ َیِح١ُٔ٤ َذَٟٔک 

اہک امکل ےن اضمرتب اس وطر رپ درتس ےہ ہک آدیم اکی صخش ےس روہیپ ےل اس رشط رپ ہک تنحم رکے اگ نکیل ارگ اصقنؿ وہ وت 

یک احتل ںیم اھکےن ےنیپ وساری اک دوتسر ےک وماقف ایس امؽ ںیم ےس دای اجےئ اگ ہن ہک اس رپ امضؿ ہن وہاگ اور اضمرتب اک رخچی رفس 

 ااقتم یک احتل ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح اضمرتب درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1713    ثحسی 

ٖٔ إَٔذا  زُو ٌِ ٤َِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ارَٔؿأ٪ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبطُ  َ٘ ٤َُِٟت ٌٔيَن ا ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض بٔأَِ٪ ُي  َػحَّ َذَٟٔک ٨ِ٣ُٔض٤َاَٗ

 اہک امکل ےن ارگ اضمرب رب ااملؽ یک دمد رکے ایرب ااملؽ یک دوتسر ےک وماقف ریغب رشط ےک وت درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح اضمرتب درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1714    حسیث 

َف ٣َ  ٌِ ََ اَرَؿُط  َٗ  ٩ِ ٤َِٟا٢ٔ ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َأٟک َوََل بَأَِض بٔأَِ٪ َيِظتَرَٔي َربُّ ا َٗ ٔ َُيِر ًَلَی  ٍٔ إَٔذا ََاَ٪ َذَٟٔک َػحٔيّحا  ٠َ ا َيِظتَرٔي ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

نٕ   ََشِ

 اہک امکل ےن ارگ رب ااملؽ اضمرب ےس وکیئ زیچ رخدی ےل ریغب رشط ےک وت ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج رطح اضمرتب درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1715    حسیث 

ا إٔ٪َّ َذَٟٔک َجائٔزْ  ٌّ ٤َََلٔ٪ ٓٔيطٔ َج٤ٔي ٌِ اّؿا َي َٟطُ ٣َاَّل ْٔقَ  ٕ ٔلَی ََُُل٦ ٔلَی َرُج١ٕ َوإ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک ٓٔي٩ِ٤َ َز ََل بَأَِض بٔطٔ ْٔلَ٪َّ اٟزِّبَِح ٣َا٢ْ  َٗ

ََل٣ٔطٔ ََل یَ  ُِ ٔ ِشبٔطٔ ٟ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٔة َُيِرٔظ َٟ ٔ ًَطُ ٨ِ٣ٔطُ َوصَُو ب٨ِ٤َٔز ٔ َّي ی٨ََِتز ئِّس َحً  ُٜوُ٪ اٟزِّبُِح ٠ٟٔشَّ

اہک امکل ےن ارگ رب ااملؽ اکی ریغ صخش اور اکی اےنپ الغؾ وک امؽ دے اضمرتب ےک وطر رپ اس رشط ےس ہک دوونں تنحم رکںی 

 اگ رگم بج ومٰیل اس ےس ےل ےل وت ومٰیل اک وہاجےئ اگ ۔ درتس ےہ اور الغؾ ےک ہصح اک عفن الغؾ ےک اپس رےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وطر ےس اضمرتب درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وطر ےس اضمرتب درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1716    حسیث 

 َّ ُظ َحً اّؿا إٔ٪َّ َذَٟٔک یُِْکَ ُظ ٨ًَِٔسُظ ْٔقَ ُط أَِ٪ ُئقَّ َٟ َ َشأ َٓ ًَلَی َرُج١ٕ َزی٩ِْ  ا٢َ ٣َأٟک إٔذَا ََاَ٪ َٟٔزُج١ٕ  ارُٔؿطُ َٗ َ٘ َُٟط ث٥َُّ ُي بَٔف ٣َا ِ٘ ي َي

ضُ  َٓ ًَِْسَ ب٤َٔأٟطٔ  َة أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ َٓ ٤ََّا َذَٟٔک ٣ََدا ُس أَِو ی٤ُِٔشُک َوإ٧ٔ ٌِ ًَلَی أَِ٪ َیزٔیَسُظ ٓٔيطٔ ََ َ َذَٟٔک   َو یُزٔیُس أَِ٪ یَُؤَّخِّ

و اہ ےس وت اانپ روہیپ اضمرتب ےک وطر رپ رےنہ دے 

 

خ

 

ض

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش اک رقض دورسے رپ آات وہ رھپ رقدضار ہی ےہک رق



 

 

ر ےہ وخاہ اضمرتب ےک وطر رپ دے ای ریمے اپس وت ہی درتس ںیہن ہکلب رقض وخاہ وک اچےیہ ہک اانپ روہیپ ووصؽ رکےل رھپ اایتخ

اےنپ اپس رھک وچڑے ویکہکن لبق روہیپ ووصؽ رکےن ےک اس وک اضمرتب رک دےنی ںیم راب اک ہبش ےہ وگای رقدضار ےن تلہم ےل رک 

 رقض ںیم زایدیت یک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   باب

 سج وطر ےس اضمرتب درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1717    حسیث 

١َٔ٤ًَ ٓٔيطٔ ََفَ  ١َ٤َ ٓٔيطٔ ث٥َُّ  ٌِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ُط  ـُ ٌِ ََ َض٠ََک  َٓ اّؿا  ٔلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل ْٔقَ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َز َٗ ١َ ٌَ أََراَز أَِ٪ َیِح َٓ بَٔح 

٤َِٟا٢ٔ  ١َ٤َ ٓٔيطٔ  َرأَِض ا ٌِ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َّٟٔذي َص٠ََک ٨ِ٣ٔطُ  َس ا ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  َة ا  ََ٘ٔيَّ

اہک امکل ےن اکی صخش ےن دورسے وک روہیپ دای اضمرتب ےک وطر رپ رھپ اس ںیم ےس ھچک روہیپ فلت وہایگ لبق اجترت رشوع 

ب اضمرب ہی اچےہ ہک راسئ ااملؽ ایس وک رقار رکےن ےک رھپ اضمرب ےن سج دقر روہیپ اچب  اھ اس ںیم اجترت رکےک عفن امکای ا

دے وج چب راہ  اھ دعب اصقنؿ ےک اور سج دقر اس ےس زایدہ وہ اس وک عفن ھجمس رک آدوھں آدھ ابٹن ےل وت ہی ںیہن وہ اتک ہکلب راسئ 

 ااملؽ یک لیمکت رکےک وج ھچک ےچب اگ اس وک رشط ےک وماقف ےک می رکںیل ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وطر ےس اضمرتب درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1718    حسیث 

ٚٔ َوََل یَُٜوُ٪ فٔی  َِٟورٔ َصٔب أَِو ا ئِن ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٌَ ِٟ اُق إَٔلَّ فٔی ا ِٟٔقَ ا٢َ ٣َأٟک ََل َيِؼ٠ُُح ا َٗ َٔ ِٟبُُيو ٍٔ َو٩ِ٣ٔ ا ٠َ زُؤق َواٟشِّ ٌُ ِٟ َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا

َُّط ََل یَُٜوُ٪ ٓٔيطٔ إَٔلَّ اٟزَّزُّ أَبَّس  إ٧ٔ َٓ ا اٟزِّبَا  أ٣ََّ َٓ ُظ  اَحَع َرزُّ َٔ اَوَت أ٣َِزُُظ َوَت َٔ ثٔيْر َوََل َیُحوُز ٣َا َیُحوُز إَٔذا َت َٛ ٠ٔي١ْ َوََل  َٗ ا َوََل َیُحوُز ٨ِ٣ُٔط 

 ٔ ٔ ٓٔيطٔ ٣َا یَحُوُز ف ٥ُِٜ٠َ ُرُُئُض أ٣ََِوال٥ُِٜٔ ََل َتِو٠ َٓ ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوإِٔ٪ تُبُِت٥ِ  َٗ الَی  ٌَ ٔ ْٔلَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت َُيِرٔظ  ٤ُوَ٪ َوََل تُِو٤ُ٠َوَ٪ ی 

رگ اسفد اہک امکل ےن اضمرتب درتس ںیہن رگم اچدنی اور وسےن ںیم اور اابسب وریغہ ںیم درتس ںیہن نکیل رقاض اور ویبع ںیم ا

لیلق وہ اور خسف اؿ اک دوشار وہ وت اجزئ وہاجںیئ ےگ ربالخػ راب ےک ہک وہ لیلق وریثک رحاؾ ےہ یسک رطح اجزئ ںیہن ویکہکن اہلل لج 

 الجہل رفامات ےہ ارگ مت وتہب رکورابےس وت مت وک اس امؽ ےلم اگہن ملظ رکوہن ملظ ن ے اجؤ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضمربت ںیم وج رشط اس اک ایبؿ

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضمربت ںیم وج رشط اس اک ایبؿ

     1719    حسیث 

٠ًََِيطٔ أَِ٪ ََل َتِظتَرَٔي ب٤َٔ  َن  اّؿا َوََشَ ٔلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل ْٔقَ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َز َذا أَِو َی٨َِضاُظ أَِ٪ َيِظتَرَٔي َٗ َٛ َذا َو َٛ َة  ٌَ الٔی إَٔلَّ ٔس٠ِ

 ٔ َََٓل بَأَِض ب ّة بٔاِس٤َٔضا  ٌَ اَرَق أَِ٪ ََل َيِظتَرَٔي َحَيَوا٧ّا أَِو ٔس٠ِ َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ّة بٔاِس٤َٔضا ٩ِ٣َ اِطتََرَن  ٌَ  َذَٟٔک ٔس٠ِ

 دے اور ہی رشط اگلےئ ہک الفں الفں مسق اک اابسب ہن رخدیان وت اس اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش دورسے وک اانپ امؽ اضمرتب ےک وطر رپ

 ںیم ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضمربت ںیم وج رشط اس اک ایبؿ

     1720    حسیث 

ا٢َ  إٔ٪َّ َذَٟٔک ٣َِْکُوْظ إَٔلَّ  َٗ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ َة  ٌَ اَرَق أَِ٪ ََل َيِظتَرَٔي إَٔلَّ ٔس٠ِ َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ًَّٟٔي ٣َأٟک َو٩ِ٣َ اِطتََرَن  ُة ا ٌَ ٠ِ أَِ٪ َتُٜوَ٪ اٟشِّ

 ٕٕ ُٕ فٔی ٔطَتإئ َوََل َػِي ٔ ثٔيَرّة ٣َِوُجوَزّة ََل تُِد٠ َٛ َُيَِرَصا  ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک  أ٣َََزُظ أَِ٪ ََل َيِظتَرَٔي  َٓ 

 اہک امکل ےن ارگ ہی رشط اگلےئ ہک الفں یہ مسق اک امؽ رخدیان وت رکمرہ ےہ۔ رگمبج وہ اابسب رثکت ےس رہ لصف ںیم ابزار ںیم راتہ وہ وت

 ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضمربت ںیم وج رشط اس اک ایبؿ

     1721    حسیث 

٠َِيطٔ ٓٔيطٔ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبِٔح َخأّٟؼا زُوَ٪  ًَ اّؿا َواِطتََرَن  ٔلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل ْٔقَ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ َز إٔ٪َّ َذَٟٔک ََل َٗ َٓ َػاحٔبٔطٔ 

 َص٤ّا َواحّٔساَيِؼ٠ُُح َوإِٔ٪ ََاَ٪ زِٔر 



 

 

اہک امکل ےن ارگ رب ااملؽ اضمرتب ںیم ھچک اخص عفن اےنپ ےیل رقمر رکے ارگہچ اکی درمہ وہ وت درتس ںیہن ۔ اہتبل ہی درتس 

 ےہ ہک اضمرب ےک واےطس آداھ ای اہتیئ ای اپؤ عفن رہھٹاےئ اور ابیق اےنپ ےیل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج رشط اضمرتب ںیم درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رشط اضمرتب ںیم درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1722    حسیث 

ٔشطٔ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبِٔح  ِٔ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن ٨َٟٔ ا٢َ ٣َأٟک ََل ی٨ََِبغٔی َٟٔؼاحٔٔب ا ا١ٔ٣ٔ أَِ٪  َٗ ٌَ ا١ٔ٣ٔ َوََل ی٨ََِبغٔی ٠ِٟٔ ٌَ ِٟ َخأّٟؼا زُوَ٪ ا

اْئ َوََل  ٍْ َوََل َٔکَ أق بَِي ِٟٔقَ ٍَ ا ٔشطٔ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبِٔح َخأّٟؼا زُوَ٪ َػاحٔبٔطٔ َوََل َیُٜوُ٪ ٣َ ِٔ ْٙ َيِظتَرَٔن ٨َٟٔ َٓ ْٕ َوََل ٣ٔزِ ١ْ٤َ َوََل َس٠َ ًَ  

ٔشطٔ  ِٔ ٖٔ إَٔذا َػحَّ َذَٟٔک  َيِظتَرٔكُُط أََحُسص٤َُا ٨َٟٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ٕن  ٔ ََشِ َُيِر ًَلَی  ٌٔيَن أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ  زُوَ٪ َػاحٔبٔطٔ إَٔلَّ أَِ٪ ُي

ةٕ  َـّ ٔ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ زٔیَاَزّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوََل ٓ ارَٔؿئِن أَِ٪ َيِظتَرَٔن أََحُسص٤َُا  َ٘ ٕ َوََل َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ  َوََل  ٨ِ٣ُٔض٤َا َوََل ی٨ََِبغٔی ٤ُ٠َِٟٔت ا٦ ٌَ َ ك

َٔک َػاَر إَٔجاَرّة َوََل  اَق َطِيْئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٟٔقَ إِٔ٪ َزَخ١َ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ  َتِؼ٠ُُح اِْلَٔجاَرةُ إَٔلَّ اِْلَِطَيأئ یَزَِزازُُظ أََحُسص٤َُا 

٤َِٟا٢َ أَِ٪ يَ  ٠ُو٦ٕ َوََل ی٨ََِبغٔی ٠َّٟٔٔذي أََخَذ ا ٌِ تٔطٔ أََحّسا َوََل ََٔظِيٕئ ثَابٕٔت ٣َ ٌَ َِّی ٩ِ٣ٔ ٔس٠ِ ٤َِٟا٢َ أَِ٪ یُکَآَٔئ َوََل یَُول ٍَ أَِخٔذظٔ ا ِظتَرَٔن ٣َ

 َ ًَل َتَش٤َا اٟزِّبَِح  ِٗ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ ا ًَز٢ُِ َرأِٔض ا ٤َِٟا٢ُ َوَحَؼ١َ  إَٔذا َوََفَ ا َٓ ٔشطٔ  ِٔ َّی ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا ٨َٟٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٤٠َِٟٔ َیَتَول إِٔ٪  َٓ كٔض٤َٔا  ا٢ٔ ی ََشِ

 ِٟ ٔشطٔ َوََل ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ًَلَی َن  َٙ َٔ ا أَِن ا١َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيْئ ََل ٤٣َّٔ ٌَ ِٟ ِٙ ا ٥َِٟ َی٠َِح ْة  ٌَ ًَلَی َربِّ رٔبِْح أَِو َزَخ٠َِتُط َؤؿي َٔک  ةٔ َوذَٟ ٌَ َؤؿي

ا٣ٔ  ٌَ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ َوا ٠ًََِيطٔ َربُّ ا ًَلَی ٣َا َتَزاَضي  اُق َجائٔزْ  ِٟٔقَ ٤َِٟا٢ٔ فٔی ٣َأٟطٔ َوا ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٌٔطٔ أَِو أَ ٕٔ اٟزِّبِٔح أَِو ث٠ُُثٔطٔ أَِو ُرَُ ١ُ ٩ِ٣ٔ نِٔؼ

ََرَ  ِٛ  َذَٟٔک أَِو أَ

اہک امکل ےن رب ااملؽ وک ہی درتس ںیہن ہک عفن ںیم ےس ھچک اخص اےنپ ےیل اکنؽ ےل ہن اضمرتب وک درتس ےہ اور اضمرتب ےک 

وکیئ ااسحؿ یک رشط وہ اہتبل ہی درتس ےہ ہک البرشط اکی دورسے یک دمد اسھت ہی درتس ںیہن ہک یسک عیب ای رکاےئ ای رقض ای اور 

رکے وماقف دوتسر ےک اور ہی درتس ںیہن ہک وکیئ اؿ ںیم ےس دورسے رپ زایدیت یک رشط رکےل وخاہ وہ زایدیت وسےن ای اچدنی ای 

 ااجرہ درتس ںیہن رگم نیعم ولعمؾ افرت ےک اعطؾ اور یسک مسق ےس وہ ارگ اضمرتب ںیم ایسی رشںیط وہں وت وہ ااجرہ وہاجےئ اگ رھپ

دبےل ںیم اور اضمرتب وک درتس ںیہن ہک یسک ےک ااسحؿ اک دبہل اضمرتب ںیم ےس ادا رکے ہن ہی درتس ےہ ہک اضمرتب ےک امؽ 



 

 

ہن وہ ای اصقنؿ وہ وت وک وتہیل ےک وطر رپ دے ای آپ ےل۔ ارگ امؽ ںیم عفن وہ وت دوونں عفن وک ابٹن ںیل ےگ اینپ رشط ےک وماقف ارگ عفن 

اضمرب رپ امضؿ ہن وہاگ ہن اےنپ رخچ اک ہن اصقنؿ اک ہکلب امکل اک وہاگ۔ اور اضمرتب درتس ےہ بج رب ااملؽ اور اضمرب رایض 

وہاجںیئ عفن ےک ےک می رکےن رپ آدوھں آدھ ای دواہتیئ رب ااملؽ اک اور اکی اہتیئ اضمرب اک ای نیت رعب رب ااملؽ ےک اکی رعب 

 اک ای اس ےس مک ای زایدہ۔ اضمرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رشط اضمرتب ںیم درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1723    حسیث 

٤َِٟا٢َ ْٔقَ  ا٢َ ٣َأٟک ََل یَحُوُز ٠َّٟٔٔذي َیأُِخُذ ا ا٢َ َوََل َيِؼ٠ُُح َٟٔؼاحٔٔب َٗ َٗ َُ ٨ِ٣ٔطُ  َ ١َ٤َ ٓٔيطٔ ٔس٨ٔيَن ََل ی٨ُِز ٌِ اّؿا أَِ٪ َيِظتَرَٔن أَِ٪ َي

 َ ٔلَی أ اَق ََل یَُٜوُ٪ إ ِٟٔقَ َيا٧ٔطٔ ْٔلَ٪َّ ا ٔلَیَّ ٔس٨ٔيَن ْٔلََج١ٕ ُيَش٤ِّ ُظ إ ََّک ََل َتزُزُّ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن أ٧َ ٍُ َربُّ ا َٓ ٩ِٜٔ یَِس ٔلَی  َج١ٕ َوَل ُط إ َٟ ٤َِٟا٢ٔ ٣َا ا

ٔ بٔطٔ َطِيّئا َتزَ  ٥ِ َيِظتَر َٟ ٤َِٟا٢ُ ٧َاقٌّ  إِٔ٪ بََسا ْٔلََحٔسص٤َٔا أَِ٪ َیتِرَُک َذَٟٔک َوا َٓ ُط ٓٔيطٔ  َٟ  ١ُ٤َ ٌِ َّٟٔذي َي َٟطُ ا ٤َِٟا٢ٔ ٣َا ُط َوأََخَذ َػاحُٔب ا َٛ

َس أَِ٪ َيِظتَرَٔي  ٌِ ََ ُط  ـَ ٔ ب ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َي إِٔ٪ بََسا  َوإِٔ٪ بََسا َٟٔزبِّ ا َٓ ًَِي٨ّا  َُ َوَئؼيَر  ٤ََِٟتا ََ ا َّي یَُبا ُط َحً َٟ َٔک  ٠َِيَص ذَٟ َٓ ّة  ٌَ بٔطٔ ٔس٠ِ

٤َا أََخَذظُ  َٛ ًَِي٨ّا  ُظ  يَرُزَّ َٓ ُط  ٌَ َّي یَبٔي ُط َحً َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ َذَٟٔک  َٟ ْق  ُظ َوصَُو َُعِ ا١ٔ٣ٔ أَِ٪ یَزُزَّ ٌَ ٠ِٟٔ 

کت راسئ ااملؽ ھجم ےس واسپ ہن ایل اجےئ ای رب ااملؽ ہی رشط رکے ہک اےنت اہک امکل ےن اضمرب ارگ ہی رشط رکےن ہک اےنت ربس 

ںیہن ۔ ویکہکن اضمرتب ںیم اعیمد ںیہن وہ یتک بج رب ااملؽ اانپ روہیپ  ربس کت اضمرب راسئ ااملؽ ہن دے وت ہی درتس

ہسنجب ایس رطح وموجد ےہ وت رب ااملؽ اضمرب ےک وحاےل رکے اور اضمرب وک اس ںیم اجترت رکان ااھچ ولعمؾ ہن وہ ارگ وہ روہیپ 

اانپ روہیپ ےل ےل ارگ اضمرب اؿ رووپں ےک دبےل ںیم وکیئ اابسب رخدی رکاکچ وت رب ااملؽ اس اابسب وک ںیہن ےل  اتک ہن اضمرب 

 دے  اتک ےہ بج کت اس اابسب وک چیب رک دقن روہیپ ہن رکےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رشط اضمرتب ںیم درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1724    حسیث 

تٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َاَة فٔی حٔؼَّ ٠ًََِيطٔ اٟزََّ اّؿا أَِ٪ َيِظتَرَٔن  ٔلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل ْٔقَ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک َوََل َيِؼ٠ُُح ٩ِ٤َٟٔ َز ٤َِٟا٢ٔ اٟزِّ  َٗ ّة ْٔلَ٪َّ َربَّ ا بِٔح َخاػَّ



 

 

َّل  ـِ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ِس اِطتََرَن ٨َٟٔ َ٘ َٓ  إَٔذا اِطتََرَن َذَٟٔک 

اہک امکل ےن رب ااملؽ اضمرب ےس ہی رشط رکےل ہک زوکة اےنپ عفن ےک ہصح ںیم ےس دانی وت درتس ںیہن ہن رب ااملؽ وک ہی رشط اگلان 

 ےس اابسب رخدیے۔ درتس ےہ ہک اضمرب وخاہ وخماہ الفےن یہ صخش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رقاض ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رشط اضمرتب ںیم درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1725    حسیث 

اّؿ  ٔلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل ْٔقَ ٍُ إ َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یَِس ا٢َ ََل یَحُوُز َٟٔؼاحٔٔب َٗ َٗ ٤َاَ٪  َـّ ٤َِٟا٢َ اٟ َِٟيطٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ َّٟٔذي َز ًَلَی ا ا َوَيِظتَرُٔن 

 ٔ إ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٓٔيطٔ  ٠ًََِيطٔ َو٣َا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ ُس٨َّٔة ا اُق  ِٟٔقَ ٍَ ا َُيَِر ٣َا ُؤؿ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن فٔی ٣َأٟطٔ  ٔن ا ًَلَی ََشِ ٤َِٟا٢ُ  ِ٪ ٤ََ٧ا ا

 َ٤ َـّ ًَلَی ٣َ اٟ َتٔش٤َأ٪ اٟزِّبَِح  ِ٘ ٤ََّا َي ٤َأ٪ َوإ٧ٔ َـّ ٍٔ اٟ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّبِٔح ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ٣َِؤؿ ِّ٘ ِس اِزَزاَز فٔی َح َٗ ٔ أ٪ ََاَ٪  َُيِر ًَلَی  ًَِلاُظ إٔیَّاُظ  ِو أَ َٟ ا 

َـّ  َن اٟ َّٟٔذي أََخَذُظ َؿ٤َا٧ّا ْٔلَ٪َّ ََشِ ًَلَی ا ٥َِٟ أََر  ٤َِٟا٢ُ  َٕ ا ٔ أق بَاك١ْٔ َؿ٤َإ٪ َوإِٔ٪ َت٠ ِٟٔقَ  ٤َأ٪ فٔی ا

اہک امکل ےن ارگ رب ااملؽ اضمرب رپ امضؿ یک رشط رکےل وت درتس ںیہن اس وصرت ںیم ارگ عفن وہ وت اضمرب وک رشط ےس زایدہ 

اؿ یک اس وہج ےس اصقنؿ اک اتواؿ ایل  اھ ہن ےلم اگ ارگ امؽ فلت وہاای اس ںیم اصقنؿ وہ وت اضمرب رپ اتواؿ ہن وہاگوگاس ےن اتو

 رشط اگلیئ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم : ابب

 اسماقت اک ایبؿ

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسماقت اک ایبؿ

     1726    حسیث 

٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ  ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٥ِ ٓٔيَضا ٣َا أَ ٩ًَِ َس ُٛ
ِٓتََتَح َخِيبََر أُْٔقُّ ٔ َخِيبََر یَِو٦َ ا ا٢َ َٟٔيُضوز َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٥ِ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ َْقَّ



 

 

٠َِيطٔ  ًَ َّى اهَّللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٤ََز بَِي٨َ٨َا َوبَِي٥ُِٜ٨َ  ًَلَى أَ٪َّ اٟثَّ زَّ َوَج١َّ  ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َرَواَحَة  اهَّللُ  ُث  ٌَ ٥َ یَِب َوَس٠َّ

َٓکَا٧ُوا َیأُِخُذو٧َطُ  لَٔی  َٓ ٥ُِٜ٠ََٓ َوإِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ  و٢ُ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ  ُ٘ ُؾ بَِي٨َُط َوبَِي٨َُض٥ِ ث٥َُّ َي َيِْخُ َٓ 

دؿ ریبخ  حت وہا وج مت وک اہلل ےن دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ریبخ ےک وہیدویں ےس سج 

دای ےہ اس رپ ںیم ںیہت ربرقار روھکں اگ اس رشط ےس ہک ےنتج لھپ اہیں دیپاوہےت ںیہ وہ مہ ںیم مت ںیم رتشمک وہں وت روسؽ اہلل 

مت اچوہ وت مت اؿ وھپولں  یلص اہلل ہیلع وملس علااہلل نب رواہض وک ےتجیھب ےھت وہ در ںوں وک دھکی رک اؿ ےک ولھپں اک ادنازہ رکےت ےھت ارگ

 وک ےل ول اور وج ادنازہ وہا ےہ اس اک آداھ مہ وک ددیو مہ مت وک اس ادنازے ےک آدےھ لھپ دںی ےگ وہید وخد لھپ ےل ایل رکےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب اسماقت ےک ایب :   ابب

 اسماقت اک ایبؿ

     1727    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َرَو  ًَ ُث  ٌَ ٥َ ََاَ٪ یَِب ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُؾ بَِي٨َطُ َوبَيَِن ٩ًَِ ُس٠َِىَ َيِْخُ َٓ ٔلَى َخِيبََر  اَحَة إ

َٟطُ حَ  وا  ٌُ َح٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َخِيبََر  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َیُضوز ا٢َ  َ٘ َٓ ِش٥ٔ  َ٘ ِٟ ٨ًََّا َوَتَحاَوِز فٔی ا  ِٕ ِّٔ َٝ َوَخ َٟ َٟطُ َصَذا  اُٟوا  َ٘ َٓ  ٠ِّيا ٩ِ٣ٔ َحلِٔی نَٔشائٔض٥ِٔ 

ًَلَى أَِ٪  َٞ بَٔحا٣ٔلٔی  ٔلَیَّ َو٣َا َذا ٙٔ اهَّللٔ إ ٔف َخ٠ِ َِ ٩ِٔ٤َٟ أََِ  ٥ُِ َّٜ ٔ َواهَّللٔ إ٧ٔ َِٟيُضوز َْشَ ا ٌِ ِؿُت٥ِ  أَ َرَواَحَة یَا ٣َ ا ٣َا َُعَ أ٣ََّ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ  َٕ حٔي

٤ََواُت َواِْلَِرُق  ا٣َِت اٟشَّ َٗ اُٟوا بَٔضَذا  َ٘ َٓ َّا ََل ٧َأ٠ََُُِضا  ََّضا ُسِحْت َوإ٧ٔ إ٧ٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ اٟزَِّطَوةٔ 

وہ ولھپں اک اور امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن علااہلل نب روہح وک ےتجیھب ےھت ریبخ یک رطػ 

زونیمں اک ادنازہ رک دےتی ےھت اکی ابر وہیدویں ےن اینپ وعروتں اک زویر عمج ایک اور علااہلل نب روہح وک دےنی ےگل ہی ےل رگم امہرے 

 ںیہن اچاتہ وصحمؽ ںیم یمک رک دو علااہلل نب روہح ےن اہک اے وہید دخا یک اسری ولخمؼ ںیم ںیم مت وک زایدہ ربا اتھجمس وہں اس رپ یھب ںیم

ہک مت رپ ملظ رکوں اور وج مت ےھجم روشت دےتی وہ وہ رحاؾ ےہ اس وک مہ ولگ ںیہن اھکےت اس وتق وہیدی ےنہک ےگل اس وہج ےس اب 

 کت آامسؿ اور زنیم اقمئ ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب اسماقت ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 اسماقت اک ایبؿ

     1728    حسیث 



 

 

ََل بَأَِض ب٤َُٔشا َٓ َََرُظ  ِٛ َٔک أَِو أَ ًَِو٥َ ذَٟ َِػ١ٔ َوََاَ٪ اِْلَِػ١ُ أَ َِ ٔ ا ٟ ٌّ ِٟبََياُق َتَب ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا ََاَ٪ ا اتٔطٔ َوَذَٟٔک أَِ٪ َیُٜوَ٪ ا٨َِّٟد١ُ َٗ َٗ

َََر َویَُٜو ِٛ ٠َُثئِن أَِو أَ َِػ١ٔ َوإَٔذا ََا٧َِت اِْلَِر اٟثُّ َِ ٔ ٟ ٍْ ِٟبََياَق حٔي٨َئٕٔذ َتَب ١َّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوَذَٟٔک أَ٪َّ ا َٗ ٠َُث أَِو أَ ِٟبََياُق اٟثُّ ُق َ٪ ا

 ِٟ ١َّ َوا َٗ ٠َُث أَِو أَ َٓکَاَ٪ اِْلَِػ١ُ اٟثُّ َٔک ٩ِ٣ٔ اِْلُُػو٢ٔ  ٦ْ أَِو ٣َا يُِظبُٔط ذَٟ اُئ ٓٔيَضا ٧َِد١ْ أَِو ََکِ ـَ ِٟبَِي َ ا َََر ب ِٛ ٠َُثئِن أَِو أَ َياُق اٟثُّ

ُٗوا اِْلَِػ١َ َوٓٔي ٔ ا٨َّٟأض أَِ٪ يَُشا اةُ َوَذَٟٔک أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َٗ ٤َُِٟشا اُئ َوََح٣َُِت ٓٔيطٔ ا ي َجاَز فٔی َذَٟٔک اِلْٔکَ ِٟبََياُق َوتُِْکَ طٔ ا

 ُ٤ِٟ ََ ا َِٟئشيرُ ٩ِ٣ٔ اِْلَِػ١ٔ أَِو یَُبا ِيُئ ا ََِٟ٘ٔلَزةُ اِْلَِرُق َوٓٔيَضا اٟظَّ ٚٔ أَِو ا َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ ِٟٔح٠َِيُة ٩ِ٣ٔ ا ُٕ َوٓٔيض٤َٔا ا ِي ُٕ أَِو اٟشَّ ِؼَح

َضا اٟ ٌُ َُ َجائٔزَّة یَتََباَي ِٟبُيُو ٔ ا ٥َِٟ َتز٢َِ َصٔذظ ٔ َو ٧َا٧ٔير َصُب بٔاٟسَّ ُُٔؼوُؾ َواٟذَّ ِٟ َِٟداَت٥ُ َوٓٔيض٤َٔا ا ٔ أَِو ا ٥َِٟ َیأِٔت ف ی ٨َّاُض َویَبَِتاًُو٧ََضا َو

 ٔ ٨ًَُِط ََاَ٪ َحََلَّل َواِْل٣َِزُ ف ُْصَ  َٗ ا٣ّا أَِو  ُط ََاَ٪ ََحَ َِ ٠َِيطٔ إَٔذا صَُو ب٠ََ ًَ  ْٖ ُٗو ْٖ ٣َِو ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َذَٟٔک َطِيْئ ٣َِوُػو َّٟٔذي  َٔک ٨ًَِٔس٧َا ا ی ذَٟ

ٚٔ أَِو  َِٟورٔ َٔک ا ِيُئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َُّط إَٔذا ََاَ٪ اٟظَّ َٔک أَِ٪ یَُٜوَ٪  ا٨َّٟاُض َوأََجاُزوُظ بَِي٨َُض٥ِ أ٧َ طُ َوذَٟ ٌُ ا ٤َٟٔا صَُو ٓٔيطٔ َجاَز بَِي ٌّ َصٔب َتَب اٟذَّ

 ُّ١ َٗ ٠ُُث أَِو أَ ِٟٔح٠َِيُة ٗٔي٤َُتَضا اٟثُّ ََرُ َوا ِٛ َ ٠َُثأ٪ أَِو أ ُُٔؼوُؾ ٗٔي٤َُتطُ اٟثُّ ِٟ ُٕ أَِو ا ٤ُِِٟؼَح  ا٨َِّٟؼ١ُ أَِو ا

تخ یھب وہں اوگنر ےک ای وجھکر ےک اور اخیل زنیم یھب وہ وت ارگ اخیل اہک امکل ےن ارگ وکیئ ایسی زنیم یک اسماقت رکے سج ںیم در

زنیم ثلث ای ثلث ےس مک وہ وت اسماقت درتس ےہ اور ارگ اخیل زنیم زایدہ وہ اور درتخ ثلث ای ثلث ےس مک ںیم وہں وت ایسی زنیم 

زنیم ںیم اسماقت ایک رکےت ںیہ اور اس ںیم اک رکاہی دانی درتس ےہ رگم اسماقت درتس ںیہن ویکہکن ولوگں اک ہی دوتسر ےہ ہک 

وھتڑی یس زنیم ںیم درتخ یھب رےتہ ںیہ ای سج فحصم ای ولتار ںیم اچدنی یگل وہ اس وک اچدنی ےک دبےل ںیم ےنچیب ںیم ای اہر ای 

ےت ےلچ آےئ ںیہ اور اوگنیھٹ وک سج ںیم وسان یھب وہوسےن ےک دبےل ںیم ےتچیب ںیہ اور ہشیمہ ےس ولگ اس مسق یک رخدی و رفوتخ رک 

اس یک وکیئ دح ںیہن رقمر یک ہک اس دقر وسان ای اچدنی وہ وت الحؽ ےہ اور اس ےس زایدہ وہ وت رحاؾ ےہ رگم امہرے زندکی ولوگں ےک 

اس یک دلمعرادم ےک وماقف ہی مکح رہھٹا ےہ ہک بج فحصم ای ولتار ای اوگنیھٹ ںیم وسان اچدنی دثلث تمیق ےک ربارب وہ ای اس ےس مک وت 

 عیب اچدنی ای وسےن ےک دبےل ںیم درتس ےہ ورہن درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت ںیم ۔

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ںیم ۔الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت 

     1729    حسیث 



 

 

ًَلَی َػاحٔٔب اِْلَِػ١ٔ  ٤َُِٟشاقَی  اةٔ َيِظتَرٔكُُض٥ِ ا َٗ ٤َُِٟشا ٙٔ فٔی ا ا٢ٔ اٟزَّٗٔي ٍَ فٔی ٤ًَُّ َُّض٥ِ  ٣َأٟک إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا ُس٤ٔ َُّط ََل بَأَِض بَٔذَٟٔک ْٔل٧َ إ٧ٔ

 ٔ َة ٓٔيض ٌَ َٔ ٤َِٟا٢ٔ ََل ٨ِ٣َ َٟةٔ ا ٔ ُض٥ِ ب٨ِ٤َٔز َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ا٢ُ ا ِت ٤ًَُّ ٤َِٟا٢ٔ اِطَتسَّ ٥َِٟ یَُٜو٧ُوا فٔی ا ٤َِٟئُو٧َُة َوإِٔ٪  ٨ًَِطُ بٔض٥ِٔ ا  ُّٕ ٔ َّطُ َتد اخ١ٔٔ إَٔلَّ أ٧َ ٥ِ ٠ٟٔسَّ

 ِ ٩َِٟ َتحَٔس أََحّسا ُيَشاقَی فٔی أَِرَؿي ٔح َو ـِ ئِن َوا٨َّٟ ٌَ ِٟ ٔ فٔی ا اة َٗ ٤َُِٟشا َٟٔة ا ٔ ٤ََّا َذَٟٔک ب٨ِ٤َٔز َ ٣َئُو٧َُتطُ َوإ٧ٔ ةٔ ٔن َسَوإئ فٔی اِْل ٌَ َٔ ٨ِ٤َِٟ ِػ١ٔ َوا

 ُ٣ ٔ ة ئِن َؤطسَّ ٌَ ِٟ ٔة ٣ُِؤ٧َةٔ ا َّٔ ٔ ًَلَی َطِيٕئ َواحٕٔس ٟٔد ٕح  ـِ ي ب٨َٔ ٕ َواِْلَُِّخَ َُزٔیَزة يِٕن َواث٨َٕٔة  ٌَ ًَلَی َذَٟٔک إِٔحَساص٤َُا َٔ ا٢َ َو َٗ ٔح  ـِ ِؤ٧َٔة ا٨َّٟ

ًَّٟٔي  ابُٔت ٣َاُُئَصا ا َِٟواث٨َُٔة اٟثَّ ا٢َ َوا َٗ ٍُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا  ٔل َ٘ وُر َوََل َت٨ِ ُِ  ََل َت

اہک امکل ےن ارگ اعلم زنیم ےک امکل ےس ہی رشط رکےل ہک اکؾ اکج ےک واےطس وج الغؾ ےلہپ رقمر ےھت وہ ریمے اپس یھب رقمر رانھک وت 

 مک اس ںیم ھچک ابقتح ںیہن ویکہکن اس ںیم اعلم یک ھچک ا تعف ںیہن ےہ فرػ اانتافدئہ ےہ ہک اس ےک وہےن ےس اعلم وک تنحم

ڑپے یگ ارگ وہ ہن وہےت وت تنحم زایدہ ڑپیت ۔ اس یک ایسی ےہ ہک اکی اسماقت اؿ در ںوں ںیم وہ ہک نج ںیم اپین ومشچں ےس آات 

ےہ اور اکی اسماقة اؿ در ںوں ںیم وہ ہک اہنں اپین رھب رک اوٹن رپ الان ڑپات ےہ دوونں ربارب ںیہن وہںیتکس اس ےیل ہک اکی ںیم 

 ور دورسے ںیم مک ۔تنحم زایدہ ےہ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت ںیم ۔

     1730    حسیث 

ا٢ٔ  َّ٤ ٌُ َٔ ١َ٤َ ٌِ َِٟيَص ٤ُ٠َِٟٔشاقَی أَِ٪ َي ا٢َ ٣َأٟک َو اظُ  َٗ َٗ َّٟٔذي َسا ًَلَی ا ٔ َوََل أَِ٪ َيِظتَرَٔن َذَٟٔک  َُيِرٔظ ٤َِٟا٢ٔ فٔی   ا

 اہک امکل ےن اعلم وک ہی ںیہن اتچنہپہک اؿ الغومں ےس اور وکیئ اکؾ ےل ای امکل ےس اس یک رشط رکےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت ںیم ۔

     1731    حسیث 

ِيُش  َٟ َِٟحائٔٔم  ١ُ٤َ بٔض٥ِٔ فٔی ا ٌِ ا َي ّ٘ ٤َِٟا٢ٔ َرٗٔي ًَلَی َربِّ ا ا٢َ ٣َأٟک َوََل َیُحوُز ٠َّٟٔٔذي َساقَی أَِ٪ َيِظتَرَٔن  اُظ إٔیَّاظُ َٗ َٗ  وا ٓٔيطٔ حٔيَن َسا

 کل ےن اعلم وک ہی درتس ںیہن ہک امکل ےس اؿ الغومں یک رشط رکےل وج ےلہپ ےس ابغ ںیم رقمر ہن ےھت۔اہک ام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت ںیم ۔

     1732    یثحس 

ٕ أَِ٪ َیأُِخَذ ٩ِ٣ٔ  اة َٗ َّٟٔذي َزَخ١َ فٔی ٣َأٟطٔ ب٤َُٔشا ًَلَی ا ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔن  ا٢َ ٣َأٟک َوََل ی٨ََِبغٔی ٟٔزَبِّ ا ٤َِٟا٢ٔ أََحّسا َٗ ٙٔ ا  َرٗٔي

٠َيِ  ًَ َّٟٔذي صَُو  ًَلَی َحأٟطٔ ا ٤َِٟا٢ٔ  اةُ ا َٗ ٤ََّا ٣َُشا ٤َِٟا٢ٔ َوإ٧ٔ ُجُط ٩ِ٣ٔ ا ٙٔ یُِْخٔ َد ٩ِ٣ٔ َرٗٔي ٤َِٟا٢ٔ یُزٔیُس أَِ٪ یُِْخٔ إِٔ٪ ََاَ٪ َػاحُٔب ا َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

 ُ٤ِٟ ِب١َ ا َٗ َٔک  ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ٠َِي َٓ ٔ أَِو یُزٔیُس أَِ٪ یُِسخ١َٔ ٓٔيطٔ أََحّسا  اة َٗ ٤َُِٟشا ِب١َ ا َٗ ِجطُ  ٠ُِيِْخٔ َٓ ٤َِٟا٢ٔ أََحّسا  َس َذَٟٔک ا ٌِ ََ ٔ ث٥َُّ ُيَشاقٔی  اة َٗ َشا

 إِٔ٪ َطاَئ 

 ےن زنیم ےک امکل وک ہی درتس ںیہن ہک وج الغؾ ےلہپ ےس ابغ ںیم رقمر ےھت اؿ ںیم ےس یسک الغؾ ےک اکنؽ ےنیل یک رشط اہک امکل

رقمر رکے ہکلب ارگ یسک الغؾ وک اکنب ا اچےہ وت اسماقت ےک اوؽ اکنؽ ےل ایس رطح ارگ یسک وک رشکی رکان اچےہ وت اسماقت ےک اوؽ 

 ے۔رشکی رکےل دعب اس ےک اسماقت رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغومں یک دختم یک رشط رکان اسماقت ںیم ۔

     1733    حسیث 

لَی ٌَ َٓ َُاَب أَِو ٣َزَٔق  ٙٔ أَِو  ا٢َ َو٩ِ٣َ ٣َاَت ٩ِ٣ٔ اٟزَّٗٔي َٗ  ِٟ طُ َربِّ ا َٔ ٔ  ٤َا٢ٔ أَِ٪ یُِد٠

 اہک امکل ےن ارگ ابغ ےک الغومں ںیم ےس وکیئ رماجےئ ای اغبئ وہاجےئ وت ابغ ےک امکل وک دورسا الغؾ اس یک ہگج رپ دانی ڑپے اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رپ دےنی ےک ایبؿ ںیمرکاء االرض زنیم وک رکاہی 

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکاء االرض زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1734    حسیث 

ا٢َ َح٨َِو  َٗ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٍٔ ب٩ِٔ َخسٔیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ُِٟت ٩ًَِ َرآ َ َشأ َٓ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٠َُة  ٔ َرآ



 

 

َََٓل بَأَِض بٔطٔ   ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ا بٔاٟذَّ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا  بٔاٟذَّ

راعف نب دخجی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم ایک وتیھکں ےک رکاہی دےنی ےس ہلظنح ےن اہک ںیم ےن راعف ےس 

  رکاہی رک دے اوہنں ےن اہک ھچک ابقتح ںیہن ۔وپاھچ ارگ وسےن ای اچدنی ےک دبےل ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکاء االرض زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1735    حسیث 

٤َُِٟشيَّ  ٌٔيَس ب٩َِ ا ا٢َ ََل بَأَِض بٔطٔ ٩ًَِ َس َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا أئ اِْلَِرٔق بٔاٟذَّ ٩ًَِ َٔکَ  ٔب 

 دیعس نب بیسم ےس انب اہشب ےن وپاھچ زنیم وک رکاہی رپ دانی وسےن ای اچدنی ےک دبےل ںیم درتس ےہ اہک اہں ھچک ابقتح ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکاء االرض زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1736    حسیث 

ا٢َ ََل بَأَِض بَٔضا  َ٘ َٓ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َُّط َسأ٢ََ َسا٥َٟٔ ب٩َِ  َصٔب َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ بٔاٟذَّ َٗ  ٔٚ َِٟورٔ ا

ِو ََاَ٪  َٟ ٍْ َو ٔ َََر َرآ ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ َّٟٔذي یُِذََکُ  َِٟحٔسیَث ا ُط أََرأَیَِت ا َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ یُِتَضأطَضإب  ْة أََِکَ ًَ  لٔی ٣َزَِر

 ھچک ابقتح ںیہن وسےن ای اچدنی ےک دبےل انب اہشب ےن اسمل نب علااہلل ےس وپاھچ ہک ویتھکں اک رکاہی دانی اسیک ےہ اوہنں ےن اہک

ںیم انب اہشب ےن اہک ایک مت وک راعف نب دخجی یک دحثی ںیہن یچنہپ اسؾ ےن اہک راعف ےن زایدیت یک ارگ ریمے اپس زنیم زمروہع وہیت 

 وت ںیم اس وک رکاہی داتی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکاء االرض زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1737    حسیث 

 ُٛ ٤َا  َٓ ا٢َ اب٨ُِطُ  َٗ َّي ٣َاَت  إئ َحً ٥ِ٠َ َتز٢َِ فٔی یََسیِطٔ بْٔٔکَ َٓ ٖٕ َتکَاَري أَِرّؿا  ِو ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ كُو٢ٔ ٨ُِت أَُراَصا إ َلَّ 

ائَٔضا  ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َٔکَ أئ َطِيٕئ ََاَ٪  ـَ َ٘ أ٣َََز٧َا َٔ َٓ ٨ََٟا ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ  َصا  َّي َذََکَ ََٜثِت فٔی یََسیِطٔ َحً ٕٚ ٣َا ٣َ  َذَصٕب أَِو َورٔ



 

 

مہ اس وک اینپ کلم ےتھجمس علاارلنمح نب وعرػ ےن اکی زنیم رکاہی وک یل ہشیمہ اؿ ےک اپس ریہ رمے دؾ کت اؿ ےک ےٹیب ےن اہک 

ےھت اس وہج ےس ہک تعم کت امہرے اپس ریہ بج علاارلنمح رمےن ےگل وت اوہنں ےن اہک وہ رکاہی یک ےہ اور مکح ایک ہک رکاہی ادا 

 رکےن اک وج اؿ رپ ابیق  اھ وسےن ای اچدنی یک مسق ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اسماقت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکاء االرض زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1738    حسیث 

 ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ي أَِرَؿطُ بٔاٟذَّ َُّط ََاَ٪ یُِْکٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة   ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ

 ےھت اچدنی ای وسےن ےک دبےل ںیم ۔رعوہ نب زریب اینپ زنیم وک رکاہی رپ دےتی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم : ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1739    حسیث 

َّی اهَّللُ ٖٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٔب َو ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ةٔ  ٩ًَِ َس ٌَ ِٔ َضي بٔاٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

ُِٟحُسوزُ بَِي٨َُض٥ِ  ِت ا ٌَ َٗ إَٔذا َو َٓ ََأئ  َ َش٥ِ بَيَِن اْٟشُّ ِ٘ ٥ِ ُي َٟ َة ٓٔيطٔ َٓٔى  ٌَ ِٔ ََل ُط َٓ 

دیعس نب بیسم اور ایب ک ہم نب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مکح ایک ہعفش اک اس زیچ ںیم وجےک می ہن 

 وہیئ وہ رشوکیں ںیم بج ےک می وہ اجےئ اور دحںی اقمئ وہ اجںیئ رھپ اس ںیم ہعفش ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 



 

 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1740    حسیث 

َٖ ٓٔيَضا ٨ًَِٔس٧َا ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ا ًَلَی َذَٟٔک اٟشُّ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اور اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ۔ اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1741    حسیث 

 ٌَ ِٔ ٩ًَِ اٟظُّ ٔب ُسئ١َٔ  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ورٔ َواِْلََرٔؿيَن َوََل َتُٜوُ٪ إَٔلَّ بَيَِن ٩ًَِ َس ُة فٔی اٟسُّ ٌَ ِٔ ٥ِ اٟظُّ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٕة  ٔة َص١ِ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ُس٨َّ

ََائٔ  َ  اْٟشُّ

ے اک ااحتسؼ فرػ 
فع

 

ص

ے ںیم ایک مکح ےہ اوہنں ےن اہک ہعفش اکمؿ ںیم اور زنیم ںیم وہات ےہ اور 
فع

 

ص

دیعس نب بیسم ےس وساؽ وہا ہک 

 ےہ ۔رشکی وک وہات 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1742    حسیث 

َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک   ٩ًَِ ُس٠َِىَ

 امیلسؿ نب اسیر ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1743    حسیث 

ِبٕس  ًَ ٕ فٔی أَِرٕق بَٔحَيَوإ٪  ِو٦ َٗ  ٍَ ّؼا ٣َ ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ اِطتََري ٔط َحاَئ َٗ َٓ زُؤق  ٌُ ِٟ ٕ أَِو ٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا أَِو َؤٟيَسة

ِسَر  َٗ ٥ِ٠َ أََحْس  ٌِ ٥ِ َي َٟ ِس َص٠َکَا َو َٗ َِٟؤٟيَسَة  ِبَس أَِو ا ٌَ ِٟ َوَجَس ا َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ تٔطٔ  ٌَ ِٔ یُک َیأُِخُذ َُٔظ ٔ ٤ُِِٟظتَرٔي اْٟشَّ و٢ُ ا ُ٘ َي َٓ  ٗٔي٤َتٔض٤َٔا 



 

 

 ٔ َِٟوٟ ِبٔس أَِو ا ٌَ ِٟ ُٕ ٗٔي٤َُة ا ٔ ا٢َ ٣َأٟک َیِح٠ َٗ یُک ب١َِ ٗٔي٤َُتَضا َخ٤ُِشوَ٪ زٔی٨َاّرا  ٔ ٔة اْٟشَّ ٌَ ِٔ و٢ُ َػاحُٔب اٟظُّ ُ٘ ٔ ٣ٔائَُة زٔی٨َإر َوَي يَسة

ٔة أََخَذ أَِو  ٌَ ِٔ ٤ُِِٟظتَرٔي أَ٪َّ ٗٔي٤ََة ٣َا اِطتََري بٔطٔ ٣ٔائَُة زٔی٨َإر ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ َیأُِخَذ َػاحُٔب اٟظُّ ٍُ  َیتِرَُک ا ي ٔٔ ِتَٔی اٟظَّ إَٔلَّ أَِ٪ َیأ

٤ُِِٟظتَرٔي ا٢َ ا َٗ َِٟؤٟيَسةٔ زُوَ٪ ٣َا  ِبٔس أَِو ا ٌَ ِٟ ٨َٕة أَ٪َّ ٗٔي٤ََة ا  بٔبَيِّ

ے 
فع

 

ص

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن رتشمک زنیم اک اکی ہصح یسک اجونر ای الغؾ ےک دبےل ںیم رخدیا اب دورسارشکی رتشمی ےس 

الغؾ فلت وہایگ اور اس یک تمیق ولعمؾ ںیہن رتشمی اتہک ےہ اس یک تمیق وس دانیر یھت اور عیفش اتہک ےہ اک دمیع وہانکیل وہ اجونر ای 

 اچپس دانیر یھت وت رتشمی ےس مسق ںیل ےگ اس ارم رپ ہک اس اجونر ای الغؾ یک تمیق وس دانیر یھت ۔ دعب اس ےک عیفش وک اایتخر وہاگ اچےہ

 ےل اچےہ وھچڑ دے اہتبل ارگ عیفش وگاہ الےئ اس ارم رپ ہک اس اجونر ای الغؾ یک تمیق اچپس وس دانیر دے رک زنیم ےک اس ےصح وک ےل

 دانیر یھت وت اس اک وقؽ ربتعم وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 اثتب وہ اس اک ایبؿ سج زیچ ںیم ہعفش

     1744    حسیث 

ّؿا  ّسا أَِو َُعِ ِ٘ َُٟط بَٔضا َن ٤َِِٟوصُوُب  أَثَابَُط ا َٓ ٕة  َٛ ّؼا فٔی َزإر أَِو أَِرٕق ٣ُِظتََر ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ َوَصَب ٔط ََاَئ َیأُِخُذو٧ََضا َٗ َ إٔ٪َّ اْٟشُّ َٓ

٤َِِٟوصُو ٔلَی ا وَ٪ إ ٌُ َٓ ٔة إِٔ٪ َطاُُئا َویَِس ٌَ ِٔ َٟطُ ٗٔي٤ََة ٣َُثوبَتٔطٔ َز٧َا٧ٔيَر أَِو َزَراص٥َٔ بٔاٟظُّ  ٔب 

اہک امکل ےن سج صخش ےن اےنپ رتشمک  رھ ای رتشمک زنیم اک اکی ہصح یسک وک ہبہ ایک وموہب ہل ےن وابہ وک اس ےک دبےل ںیم 

 ںیل ےگ۔ھچک دقن دای ای زیچ دی وت اور رشکی وموہب ہل وک ایس دقر دقن ای اس زیچ یک تمیق دے رک ہعفش ےل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1745    حسیث 

٥ِ٠َ یُ  َٓ ٕة  َٛ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ َوَصَب صَٔبّة فٔی َزإر أَِو أَِرٕق ٣ُِظتََر یُُٜط أَِ٪ َیأُِخَذَصا َٔ٘ٔي٤َتَٔضا َٗ أََراَز ََشٔ َٓ ٥َِٟ َیِل٠ُِبَضا  َثِب ٨ِ٣َٔضا َو

َوأب  ٍٔ َٔ٘ٔي٤َةٔ اٟثَّ ٔٔي ُضَو ٠ٟٔظَّ َٓ إِٔ٪ أُثٔيَب  َٓ ٠َِيَضا  ًَ ٥َِٟ یَُثِب  َٟطُ ٣َا  ٠َِيَص َذَٟٔک  َٓ 

نکیل وموہب ہل ےن اس اک دبہل ںیہن دای وت عیفش وک ہعفش اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اانپ ہصح رتشمک زنیم ای رتشمک  رھ ںیم ہبہ ایک 



 

 

 اک ااقحتسؼ ہن وہاگ بج وموہب ہل دے اگ وت عیفش وموہب ہل وک اس دبہل یک تمیق دے رک ہعفش ےل ےل اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک :   ابب
فع

 

ص
 ایبؿ ںیم اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1746    حسیث 

 ٍُ َل ِ٘ َِٟيَص َٟٔذَٟٔک ٨ًَِٔس٧َا َحسٌّ ُت َِٟت َُِيبَُتُط َو ائٔٔب َُِيبَُتُط َوإِٔ٪ كَا َِ ِٟ َة ا ٌَ ِٔ ٍُ ُط َل ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک ََل َت ةُ  َٗ ٌَ ِٔ َِٟيطٔ اٟظُّ ٔ  إ

 اک ہعفش ابلط ہن وہاگ ارگہچ ینتک یہ دمت زگر اجےئ۔اہک امکل ےن ارگ عیب ےک وتق عیفش اغبئ وہ وت اس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1747    حسیث 

 َ ُة بَيَِن اْٟشُّ ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک اٟظُّ ٠ٔيَّل َوإِٔ٪ َٗ َ٘ َٓ ٠ٔيَّل  َٗ ِسرٔ َنٔؼيبٔطٔ إِٔ٪ ََاَ٪  َ٘ ِسرٔ حَٔؼٔؼض٥ِٔ َیأُِخُذ ١َُُّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َٔ َٗ ًَلَی  ََأئ 

ا أَِ٪ َيِظتَرَٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َُشَ  أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ِسرٔظٔ َوَذَٟٔک إِٔ٪ َتَظاحُّوا ٓٔيَضا  َ٘ ٔ ب َٓ ثٔيّرا  َٛ ٔ ََاَ٪  و٢ُ أََحُس ََائ ُ٘ َي َٓ طُ  َّ٘ طٔ َح

َة ٠ََُّ  ٌَ ِٔ ٤ُِِٟظتَرٔي إِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ َتأُِخَذ اٟظُّ و٢ُ ا ُ٘ ًٔي َوَي ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ ةٔ َٔ ٌَ ِٔ ََأئ أ٧ََا آُخُذ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ َ َِٟيَک َوإِٔ٪ اْٟشُّ ٔ َضا أَِس٤ِ٠َُتَضا إ

ََّرُظ فٔی  ٤ُِِٟظتَرَٔي إَٔذا َخي إٔ٪َّ ا َٓ  َِ َس َٓ  ََ َة ٠َََُّضا أَِو ُيِش٤َٔ٠َضا ٔطئَِت أَِ٪ َتَس ٌَ ِٔ ٍٔ إَٔلَّ أَِ٪ َیأُِخَذ اٟظُّ ٔٔي ٠َِيَص ٠ٟٔظَّ َٓ َِٟيطٔ  ٔ َصَذا َوأَِس٤َ٠َطُ إ

َٟطُ  َََٓل َطِيَئ  ُّٙ بَٔضا َوإَٔلَّ  ُضَو أََح َٓ إِٔ٪ أََخَذَصا  َٓ َِٟيطٔ  ٔ  إ

ے اک ااقحتسؼ وہ وت رہ اکی اؿ ںیم ےس اےنپ 
فع

 

ص

ےصح ےک وماقف عیبم ںیم ےس ہصح ںیل ےگ ارگ اکی اہک امکل ےن ارگ یئک رشوکیں وک 

ے اک دوعٰی وھچڑ دای رگم اکی رشکی ےن رتشمی ےس ہی اہک ہک ںیم اےنپ ےصح 
صفع

صخش ےن رتشمک ہصح رخدی ایک اور بس رشوکیں ےن 

ے اک دوعٰی  ےک وماقف ریتی زنیم ےس ہعفش ولں اگ۔ رتشمی ہی ےہک ای وت وت وپری زنیم سج دقر ںیم ےن رخدیی ےہ بس ےل ےل
فع

 

ص

ای 

ے اک دوعٰی وھچڑ دے۔
فع

 

ص

 وھچڑے وت عیفش وک الزؾ وہاگ ای وت وپرا ہصح رتشمی ےس ےل ےل ای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1748    حسیث 



 

 

 ِ َصا ث٥َُّ َیأ ٔ یَِحَٔفُ ِٟبٔئِز ُط ٓٔيَضا أَِو ا ٌُ ـَ ٤ُزَُصا بٔاِْلَِػ١ٔ َي ٌِ َي َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي اِْلَِرَق  ا َٗ ً٘ ُيِسرُٔک ٓٔيَضا َح َٓ تٔی َرُج١ْ 

َٟطُ ٓٔيَضا إَٔلَّ  َة  ٌَ ِٔ َّطُ ََل ُط ٔة إ٧ٔ ٌَ ِٔ يُرٔیُس أَِ٪ َیأُِخَذَصا بٔاٟظُّ ةٔ َٓ ٌَ ِٔ َّٙ بٔاٟظُّ ٤ََز ََاَ٪ أََح ًَ ًَِلاُظ ٗٔي٤ََة ٣َا  إِٔ٪ أَ َٓ ٤ََز  ًَ ٔلَيطُ ٗٔي٤ََة ٣َا  ٌِ  أَِ٪ ُي

َٟطُ ٓٔيَضا  َّٙ ََل َح َٓ  َوإَٔلَّ 

ے اک دوعٰی رکات وہا 
فع

 

ص

اہک امکل ےن اکی صخش زنیم وک رخدی رک اس ںیم درتخ اگلدے ای ونکاں وھکد دے رھپ اکی صخش اس زنیم ےک 

 وت اس وک ہعفش ہن ےلم ایگ بج کت ہک رتشمی ےک ونکںیئ اور در ںوں یک یھب تمیق ہن دے ۔ آےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1749    حسیث 

ٔة َیأُِخُذ بٔاٟظُّ َٗ  ٌَ ِٔ ٥َٔ٠ًَ أَ٪َّ َػاحَٔب اٟظُّ ا  َّ٤٠َ َٓ ٕة  َٛ َتطُ ٩ِ٣ٔ أَِرٕق أَِو َزإر ٣ُِظتََر ََ حٔؼَّ ٤ُِِٟظتَرَٔي ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ بَا ا٢َ ا َ٘ ةٔ اِسَت ٌَ ِٔ

َضا ًَ َّٟٔذي ََاَ٪ بَا ٩ٔ٤َ ا ُّٙ بَٔضا بٔاٟثَّ ٍُ أََح ٔٔي َُٟط َواٟظَّ َٔک  َِٟيَص ذَٟ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ا َٗ َ أ  بٔطٔ  َٓ

اہک امکل ےن سج صخش ےن رتشمک  رھ ای زنیم ںیم ےس اانپ ہصح اچیببج اب عئ وک ولعمؾ وہا ہک عیفش اانپہعفش ےل وت اس ےن عیب وک خسف رک 

غ اک ہعفش اسطق ہن وہاگ ہکلب اس دقر داؾ دے رک ےنتج وک وہ ہصح اکب  اھ اس ےصح وک ےل اگ۔

ف

 

ص

 ڈاال اس وصرت ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1750    حسیث 

 َٓ  ٕ ٕة َواحَٔسة َ٘ ِٔ وّؿا فٔی َػ ّؼا فٔی َزإر أَِو أَِرٕق َوَحَيَوا٧ّا َوُُعُ ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ اِطتََري ٔط ارٔ أَِو َٗ َتطُ فٔی اٟسَّ ٌَ ِٔ ٍُ ُط ٔٔي َل٠ََب اٟظَّ

ا٢َ ٣َأٟک ب١َِ َیأِخُ  َٗ ا ٌّ ٤ََّا اِطتََریُِتطُ َج٤ٔي ِّی إ٧ٔ إٔن َٓ ا  ٌّ ٤ُِِٟظتَرٔي ُخِذ ٣َا اِطتََریُِت َج٤ٔي ا٢َ ا َ٘ َٓ َتُط فٔی اِْلَِرٔق  ٌَ ِٔ ٍُ ُط ٔٔي ُذ اٟظَّ

 َ٤ تَٔضا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اٟثَّ ارٔ أَِو اِْلَِرٔق بٔٔحؼَّ َّٟٔذي اِطتََراُظ بٔطٔ ث٥َُّ اٟسَّ ٩ٔ٤َ ا ًَلَی اٟثَّ ًَلَی حَٔستٔطٔ  ا٦ُ ١َُُّ َطِيٕئ اِطتََراُظ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َ٘ ٩ٔ يُ

َِٟحَيَوأ٪ َو  ٩ٔ٤َ َوََل َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ٘ٔي٤َةٔ ٩ِ٣ٔ َرأِٔض اٟثَّ َّٟٔذي ُئؼيبَُضا ٩ِ٣ٔ ا َتطُ بٔا ٌَ ِٔ ٍُ ُط ٔٔي زُؤق َطِيّئا إَٔلَّ َیأُِخُذ اٟظَّ ٌُ ِٟ  أَِ٪ ا

 َيَظاَئ َذَٟٔک 

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن اکی ہصح رتشمک  رھ ای زنیم اک اور اکی اجونر اور ھچک اابسب اکی یہ دقع ںیم رخدی ایک رھپ عیفش ےن 



 

 

 ےن اؿ بس اانپ ہصح ای ہعفش اس زنیم ای  رھ ںیم اماگن رتشمی ےنہک اگل ینتج زیچںی ںیم ےن رخدیی ںیہ وت اؿ بس وک ےل ےل ویکہکن ںیم

غ زنیم ای  رھ ںیم اانپ ہعفش ےل اگ اس رطح رپ ہک اؿ بس زیچوں یک دحیلعہ دحیلعہ تمیق اگلںیئ ےگ اور

ففی 

 

ص

 وک اکی دقع ںیم رخدیا ےہ وت 

رھپ نمث وک رہ اکی تمیق رپ ہصح ردس ےک می رکںی ےگ وج ہصح نمث اک زنیم ای اکمؿ یک تمیق رپ آےئ اس دقر عیفش وک دے رک وہ ہصح 

 نیم ای اکمؿ اک ےل ےل اگ اور ہی رضوری ںیہن ہک اس اجونر اور اابسب وک یھب ےل ےل اہتبل ارگ اینپ وخیش ےس ےل وت اضمہقئ ںیہن ۔ز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 تب وہ اس اک ایبؿسج زیچ ںیم ہعفش اث

     1751    حسیث 

ٍٔ َوأََِی  ٔ ُة ٠َِٟٔبائ ٌَ ِٔ َٟطُ ٓٔيَضا اٟظُّ ُف ٩ِ٣َ  ٌِ ََ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٕة  َٛ ّؼا ٩ِ٣ٔ أَِرٕق ٣ُِظتََر ِ٘ ََ ٔط ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ بَا ُض٥ِ إَٔلَّ أَِ٪ َیأُِخَذ َٗ ـُ ٌِ ََ

 ِٔ تٔطٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ أََِی أَِ٪ يَُش٥َِّ٠ َیأُِخُذ بٔاٟظُّ ٌَ ِٔ طٔ َوَیتِرَُک ٣َا بَقٔیَ َُٔظ ِّ٘ ِسرٔ َح َ٘ َٟطُ أَِ٪ یَأُِخَذ َٔ َِٟيَص  ةٔ ٠ََُِّضا َو ٌَ 

ے اک دعوٰی وھچڑ دای رگم اکی عیفش ےن 
فع

 

ص

و ں ےن 
فی ع

 

ص

اہک امکل ےن سج صخش ےن رتشمک زنیم ںیم ےس اکی ہصح رخدی ایک اور بس 

 ںیہن وہ اتک ہک اےنپ ےصح ہک وماقف اس ںیم ےس ےل ےل۔ ہعفش بلط ایک وت اس عیفش وک اچےیہ ہک وپرا ہصح رتشمی اک ےل ےل ہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 سج زیچ ںیم ہعفش اثتب وہ اس اک ایبؿ

     1752    حسیث 

ََاَئ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َنََفٕ َُشَ َِٟحأَضٔ أَِ٪  َٗ ًَلَی ا زَٔق  ٌُ َٓ ُض٥ِ إَٔلَّ َرُجَّل  ََاُُئُظ ُُيَّْب ٠َُُّ َتطُ َوَُشَ ََ أََحُسص٥ُِ حٔؼَّ َبا َٓ  َیأُِخَذ فٔی َزإر َواحَٔسةٕ 

َٓإِٔ٪ أََخُذ  َس٣ُوا  ِ٘ َّي َي ََائٔی َحً ًٔي َوأَِتزُُک حَٔؼَؽ َُشَ ا٢َ أ٧ََا آُخُذ بٔٔحؼَّ َ٘ َٓ ةٔ أَِو َیتِرَُک  ٌَ ِٔ وا أََخِذُت بٔاٟظُّ ُٛ ََٓذَٟٔک َوإِٔ٪ َتَز وا 

ََاُُئُظ أََخُذ  إِٔ٪ َجاَئ َُشَ َٓ ُط أَِو یَتِرَُک  ُط إَٔلَّ أَِ٪ َیأُِخَذ َذَٟٔک ٠ََُّ َٟ َِٟيَص  ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٔة  ٌَ ِٔ ٍَ اٟظُّ إَٔذا َج٤ٔي َٓ وا إِٔ٪ َطاُُئا  ُٛ وا ٨ِ٣ُٔط أَِو َتَز

ََل أَ  َٓ َب٠ُِط  ِ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َق صََذا  ّة ُُعٔ ٌَ ِٔ ُط ُط َٟ  َري 

اہک امکل ےن ارگ اکی  رھ ںیم دنچ آدیم رشکی وہں اور اکی آدیم اؿ ںیم ےس اانپ ہصح ےچیب بس رشاکء یک تبیغ ںیم رگم اکی رشکی 

یک وموجدیگ ںیم اب وج رشکی وموجد اس ےس اہک اجےئ وت ہعفش اتیل ےہ ای ںیہن اتیل۔ وہ ےہک ابلعفل ںیم اےنپ ےصح ےک وماقف ےل اتیل 

وہں دعب اس ےک بج ریمے رشکی آںیئ ےگ وہ اےنپ وصحں وک رخدی رکںی ےگ وت  رتہ۔ ںیہن وت ںیم لک ہعفش ےل ولں اگ وت ہی ںیہن 



 

 

وہ اتک ہکلب وج رشکی وموجد ےہ اس ےس اصػ ہہک دای اجےئ اگ ای وت ہعفش لک ےل ےل ای وھچڑ دے ارگ وہ ےل ےل اگ وت  رتہ ںیہن وت اس 

 ۔اک ہعفش اسطق وہاجےئ اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1753    حسیث 

ا٢َ إَٔذا َو  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ِح١ٔ ا٨َِّٟد١ٔ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٓ ٕ َوََل فٔی  َة فٔی بٔئِز ٌَ ِٔ َة ٓٔيَضا َوََل ُط ٌَ ِٔ ََل ُط َٓ ُِٟحُسوزُ فٔی اِْلَِرٔق  ِت ا ٌَ َٗ 

رضحت امثعؿ ےن اہک بج زنیم ںیم دحںی ڑپاجںیئ وت اس ںیم ہعفش ہن وہاگ اور ںیہن ہعفش ےہ ونکںیئ ںیم اور ہن وجھکر ےک رن درتخ 

 ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1754    حسیث 

ًَلَی َصَذا اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1755    حسیث 

 َٟ ِش٥ُ ٓٔيَضا أَِو  َ٘ ِٟ َػةٔ َزإر َػ٠َُح ا َة فٔی َُعِ ٌَ ِٔ َُّط ََل ُط ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ  ٥ِ َيِؼ٠ُِح َٗ

 اہک امکل ےن راےتس ںیم ہعفش ںیہن ےہ وخاہ وہ ےک می ےک القئ وہ ای ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1756    حسیث 

ِٟبَ  ََاُئ ا َٓأََراَز َُشَ ِٟدَٔيارٔ  َّطُ ٓٔيَضا بٔا ًَلَی أ٧َ ٕة  َٛ ّؼا ٩ِ٣ٔ أَِرٕق ٣ُِظتََر ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی َرُج١ٕ اِطتََري ٔط َٗ ََ ٍٔ أَِ٪ َیأُِخُذوا ٣َا بَا ٔ ائ

 َّ ُض٥ِ َحً َٟ ٤ُِِٟظتَرٔي إٔ٪َّ َذَٟٔک ََل یَُٜوُ٪  ِب١َ أَِ٪ َیِدَتاَر ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٔ یُُٜض٥ِ بٔاٟظُّ َٟطُ ََشٔ إَٔذا َوَجَب  َٓ  ٍُ ِٟبَِي َٟطُ ا ٤ُِِٟظتَرٔي َوَیِثبَُت  ي َیأُِخَذ ا

ةُ  ٌَ ِٔ ٠َُض٥ِ اٟظُّ َٓ  ٍُ ِٟبَِي  ا

ے اک قح ہن وہاگ بج کت ہک رتشمی اک ایخر وپرا ہن
فع

 

ص

 اہک امکل ےن ارگ رتشمی ےن ایخر یک رشط ےس زنیم ےک اکی ےصح وک رخدیا وت عیفش وک 

 ہن ےل۔وہ۔ اور وہ اس وک  یعط وطر رپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1757    حسیث 

َت٤ُُِٜث فٔی یََسیِطٔ حٔي٨ّ  َٓ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِظتَرٔي أَِرّؿا  َٗ َة إِٔ٪ و  ٌَ ِٔ َٟطُ اٟظُّ ا ب٤ٔٔيَرإث إٔ٪َّ  ً٘ ُيِسرُٔک ٓٔيَضا َح َٓ ِتٔی َرُج١ْ  ا ث٥َُّ َیأ

ُّٙ اِْلََّخٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ یَِثبُُت َح ٢ٔ إ نَٔی ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي اِْلَوَّ َٓ ٠ََُّٕة  طُ َوإٔ٪َّ ٣َا أ٠َََُِّت اِْلَِرُق ٩ِ٣ٔ  ُّ٘ ِو َص٠َ ثََبَت َح َٟ ِس ََاَ٪ َؿ٨َٔ٤َضا  َٗ َّطُ  َک ٣َا  ْٔل٧َ

 ٍُ ٔ َِٟبائ ُضوزُ أَِو ٣َاَت ا إِٔ٪ كَا٢َ اٟز٣ََّاُ٪ أَِو َص٠ََک اٟظُّ َٓ ا٢َ  َٗ إض أَِو ذََصَب بٔطٔ َسِي١ْ  أ٪ ََاَ٪ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ُٔغَ ٤ُِِٟظتَرٔي أَِو ص٤َُا َحيَّ أَِو ا

َة َت٨ِ  ٌَ ِٔ إٔ٪َّ اٟظُّ َٓ َرأئ ُٟٔلو٢ٔ اٟز٣ََّأ٪ 
ٔ

ٍٔ َوأَلِطت ِٟبَِي ٨ُٔسَي أَِػ١ُ ا ٔ َصَذا َٓ َُيِر ًَلَی  ُط َوإِٔ٪ ََاَ٪ أ٣َِزُُظ  َٟ َّٟٔذي ثََبَت  ُط ا َّ٘ ٍُ َوَیأُِخُذ َح ٔل َ٘

 ٔ ٍَ بَٔذٟ َل ِ٘ اُظ َٟٔي َٔ ٩َ٤َ َوأَِخ َب اٟثَّ ٍَ َُيَّ ٔ َِٟبائ َُّط َیَزي أَ٪َّ ا بٔطٔ َوأ٧َ ِضٔس َوُْقِ ٌَ ِٟ َِٟوِجطٔ فٔی َحَساثَٔة ا ُٗو٣َِِّت ا ٔة  ٌَ ِٔ َّٙ َػاحٔٔب اٟظُّ َک َح

 َ ٔلَی ٣َا َزاَز فٔی اِْلَِرٔق ٣ٔ اِْل َٔک ث٥َُّ ی٨َُِوزُ إ ٔلَی ذَٟ َئؼيرُ ث٨٤َََُضا إ َٓ َُّط ث٨٤َََُضا  ِسرٔ ٣َا یَُزي أ٧َ َٗ ًَلَی  إض أَِو ٤ًَٔاَرةٕ ِرُق  ٩ِ ب٨َٔإئ أَِو ُٔغَ

٠ُو٦ٕ ث٥َُّ بَىَي ٌِ ََ اِْلَِرَق بَٔث٩ٕ٤َ ٣َ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣َ ابَِتا ًَلَی ٣َا یَُٜوُ٪  َيُٜوُ٪  َٔک  َٓ َس ذَٟ ٌِ ََ ٔة  ٌَ ِٔ َض ث٥َُّ أََخَذَصا َػاحُٔب اٟظُّ  ٓٔيَضا َوَُغَ

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن زنیم رخدیی اور دمت کت اس رپ اقضب راہدعب اس ےک اکی صخش ےن اس زنیم ںیم اانپ قح اثتب 

رخی کت اس اک قح اثتب وہا ےہ ویکہکن وہ ایک وت اس وک ہعفش ےلم اگ اور وج ھچک زنیم ںیم ا تعف وہیئ ےہ وہ رتشمی یک وہیگ سج ات

رتشمی اس زنیم اک اضنم  اھ ارگ وہ رفلت وہاجیت ای اس ےک درتخ فلت وہاجےت ۔ ارگ تہب دمت زگر آ ی ای وگاہ رم  ےئ ای اب عئ اور 

 قح وت ےلم اگ رگم رتشمی رم  ےئ ای وہ ردنہ ںیہ رگم عیب وک وھبؽ  ےئ تہب دمت زگرےن یک وہج ےس اس وصرت ںیم اس صخش وک اس اک



 

 

ے اک دوعٰی ہن ےچنہپ اگ۔ ارگ زامہن تہب ںیہن زگرا ےہ اور اس صخش وک ولعمؾ وہا ہک اب عئ ےن دصقاًہعفش ابلط رکےن ےک واےطس عیب وک 
فع

 

ص

 اپھچای ےہ وت الص زنیم یک تمیق اور وج اس ںیم زایدہ وہایگ ےہ اس یک تمیق وہ صخش ادا رکےک ہعفش ےل ےل اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1758    حسیث 

إِٔ٪  َٓ َِٟهیِّ  ٤َا ؤَی فٔی ٣َا٢ٔ ا َٛ ٤َِٟئِّت  ُة ثَابَٔتْة فٔی ٣َا٢ٔ ا ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َواٟظُّ َش٤ُوُظ  َٗ َٗ ٤َِٟئِّت  َْٜٔسَ ٣َا٢ُ ا ٤َِٟئِّت أَِ٪ ی٨َِ َخٔشَي أَص١ُِ ا

ْة  ٌَ ِٔ ٠َِيض٥ِٔ ٓٔيطٔ ُط ًَ ٠َِيَص  َٓ  ث٥َُّ بَاًُوُظ 

اہک امکل ےن ےسیج زدنہ ےک امؽ ںیم ہعفش ےہ وےسی تیم ےک امؽ ںیم یھب ہعفش ےہ۔ اہتبل ارگ تیم ےک وارث اس ےک امؽ وک ےک می 

 ںیم ہعفش ہن وہاگ۔ رکںیل رھپ ںیچیب وت اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1759    حسیث 

 ٕ ًَِبٕس َوََل َؤٟيَسة َة ٨ًَِٔس٧َا فٔی  ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوََل ُط َٗ  ٕ َِٟحَيَوأ٪ َوََل فٔی ثَِوٕب َوََل فٔی بٔئِز ةٕ َوََل َطاةٕ َوََل فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا َََقَ ٕ َوََل  ٌٔير ََ َوََل 

أ٣ََّ  َٓ ُِٟحُسوزُ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق  ٍُ ٓٔيطٔ ا َ٘ ٔش٥ُ َوَت َ٘ َّطُ ی٨َِ ُة َٓٔى َيِؼ٠ُُح أ٧َ ٌَ ِٔ ٤ََّا اٟظُّ ََٟضا بََياْق إ٧ٔ َََٓل ا ٣َا ََل َيِؼ٠ُُح َِٟيَص  ِش٥ُ  َ٘ ِٟ ٓٔيطٔ ا

َة ٓٔيطٔ  ٌَ ِٔ  ُط

اہک امکل ےن امہرے زندکی الغؾ اور ولڈنی اور اوٹن اور اگےئ اور رکبی اور اجونر اور ڑپکے ںیم ہعفش ںیہن ےہ ہن اس ونکںیئ ںیم 

 زنیم یک مسق سج ےک قلعتم زنیم ںیہن ےہ ویکہکن ہعفش اس زنیم ںیم وہات ےہ وج ےک می ےک اقلب ےہ اور اس ںیم دحود وہےت ںیہ

 ےس وج زیچ ایسی ںیہن ےہ اس ںیم ہعفش یھب ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے ےک ایبؿ ںیم :   ابب
فع

 

ص
 اتکب 

 نج زیچوں ںیم ہعفش ںیہن ےہ اؿ اک ایبؿ

     1760    حسیث 



 

 

ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ  ا أَِ٪ َٗ وا َوإ٣َّٔ ُّ٘ ا أَِ٪ َيِشَتٔح إ٣َّٔ َٓ ٠َِلأ٪  ٔلَی اٟشُّ ُض٥ِ إ ٌِ َٓ ٠ِيَرِ َٓ وٕر  ـُ ْة ٨َٟٔإض حُ ٌَ ِٔ َٟطُ اِطتََري أَِرّؿا ٓٔيَضا ُط  ُيَش٥َِّ٠ 

تَرَ  َٓ َرائٔطٔ 
ٔ

٤ُٔ٠ًَوا بٔاِطت ِس  َٗ ٠َِلأ٪ َو ٔلَی اٟشُّ ٍِ أ٣ََِزص٥ُِ إ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ُض٥ِ  َٛ إِٔ٪ َتَز َٓ ٠َِلاُ٪  َّي كَا٢َ َز٣َا٧ُُط ث٥َُّ َجاُُئا یَِل٠ُبُوَ٪ اٟشُّ َٔک َحً وا ذَٟ ُٛ

َُٟض٥ِ  َََٓل أََري َذَٟٔک  َتُض٥ِ  ٌَ ِٔ  ُط

و ں وک احمک ےک اپس ےل اچےئ 
فی ع

 

ص

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن ایسی زنیم رخدیی سج ںیم ولوگں وک قح ہعفش اتچنہپ ےہ وت اچےیہ ہک 

 
فی 

 

ص

و ں وک احمک ےک اپس ںیہن ےل ایگنکیل اؿ وک رخدیےن یک ربخوہآ ی یھت اور اوہنں ےن دمت ای ہعفش ںیل ای وھچڑ دںی ارگ رتشمی 
ع

ے یک۔
فع

 

ص

 ہعفش اک دوعٰی ہن ایک دعب اس ےک دوعٰی ایک وت ومسمع ہن وہاگ۔ وپری وہیئ اتکب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک : ابب

 ےچس مکح رکےن اک ایبؿ

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ےچس مکح رکےن اک ایبؿ

     1761    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  َََْشْ َو ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ََّا أ٧ََا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ ٥َ  َّٜ إ٧ٔ

 َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ٣َا أَِس٤َ ًَلَی ٧َِحو َٟطُ  ٔضَي  ِٗ َ أ َٓ ٕف  ٌِ ََ تٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َِٟح٩َ بُٔححَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ ـَ ٌِ ََ  َّ١ ٌَ ٠َ َٓ ٔلَیَّ  ِّٙ إ َٟطُ ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ َح ِيُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ

َٟطُ   ٍُ َل ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ََل َیأُِخَذ٪َّ ٨ِ٣ُٔط َطِيّئا  َٓ ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَخٔيطٔ  ٌَ  ِٗٔل

اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیم یھب رشب وہں اور مت ریمے اپس ڑلےت اڑگھےت آےت وہ اشدئ 

 مت ںیم ےس وکیئ ابںیت انب رک اےنپ دوعے وک اثتب رکےل رھپ ںیم اس ےک وماقف  ہلصی رکوں اس ےک ےنہک رپ وت سج صخش وک ںیم اس

ل دال دوں وہ ہن ےل ویکہکن ںیم اکی ااگنرہ آگ اک اس وک دالات وہں ۔
جق
 ےک اھبیئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ےچس مکح رکےن اک ایبؿ



 

 

     1762    حسیث 

أب  َِٟدلَّ َِٟيُضوزٔيُّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َضي  َ٘ َٓ َّٙ ٠َِٟٔيُضوزٔيِّ  َِٟح أَي ٤ًَُزُ أَ٪َّ ا َِٟيطٔ ٣ُِش٥ْٔ٠ َویَُضوزٔيٌّ ََفَ ٔ ِس  اِخَتَؼ٥َ إ َ٘ َٟ َواهَّللٔ 

ِٟيَ  ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ َو٣َا یُِسرٔیَک  َٗ ةٔ ث٥َُّ  رَّ أب بٔاٟسِّ َِٟدلَّ بَُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َْضَ َٓ  ِّٙ َِٟح ِيَت بٔا ـَ ٔضي َٗ ِ٘ إق َي َٗ َِٟيَص  َُّط  َّا ٧َحُٔس أ٧َ ُضوزٔيُّ إ٧ٔ

 ٍَ ِّٙ ٣َا َزا٦َ ٣َ ا٧ٔطٔ ٠َِٟٔح َ٘ ِّٓ َزا٧ٔطٔ َویَُو ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ ٠َ٣َْک يَُشسِّ ٩ًَِ ی٤َٔي٨ٔطٔ ٠َ٣َْک َو ِّٙ إَٔلَّ ََاَ٪  َِٟح َجا بٔا َّٙ َُعَ َِٟح إَٔذا َتَزَک ا َٓ  ِّٙ َِٟح  ا

 َوَتَزََاظُ 

اکی وہیدی اور اکی املسمؿ ڑلےت وہےئ آےئ رضحت رمع وک وہیدی یک رطػ قح ولعمؾ وہا اوہنں  رضحت رمع نب اطخب ےک اپس

ےھ اس ےک وماقف  ہلصی ایک رھپ وہیدی اوبال مسق دخا یک مت ےن اچس  ہلصی ایک رضحت رمع ےن اس وک درے ےس امر اور اہک ےھجت 

مک اچس  ہلصی رکات ےہ اس ےک داےنہ اکی رفہتش وہات ےہ اور ابںیئ اکی ویکرکنولعمؾ وہا وہیدی ےن اہک امہری اتکوبں ںیم اھکل ےہ وج اح

رفہتش دوونں اس وک وبضمط رکےت ںیہ اور دیسیھ راہ التبےت ںیہ بج کت ہک وہ احمک قح رپ امجر اتہ ےہ بج قح وھچڑ داتی ےہ وہ 

 رفےتش یھب اس وک وھچڑ رک آامسؿ رپ ڑچھ اجےت ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگاویہں اک ایبؿ

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 وگاویہں اک ایبؿ

     1763    حسیث 

٥ِ بَٔد  ُٛ ا٢َ أَََل أُِخبٔرُ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟحَضىٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِتٔی ََٔظَضاَزتٔطٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َّٟٔذي َیأ َضَسأئ ا ٔ اٟظُّ يِر

ََٟضا َ ِب١َ أَِ٪ ُيِشأ َٗ َٔظَضاَزتٔطٔ  ََٟضا أَِو یُِدبٔرَُ  َ ِب١َ أَِ٪ ُيِشأ َٗ 

اتی زدی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ایک ہن ربخ دوں ںیم مت وک بس ےس  رتہ وگاہ یک وج وگایہ د

 لبق اس ےک ہک وپاھچ اجےئ اس ےس ۔ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 وگاویہں اک ایبؿ



 

 

     1764    حسیث 

ًَلَی ٤ًَُزَ  ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ َٟطُ  ٩ًَِ َربٔي ٕ ٣َا  ِس ٔجئُِتَک ْٔل٣َِز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ أب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َِٟدلَّ ب٩ِٔ ا

 ٔ ِس ََاَ٪ َذٟ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ أََو  َ٘ َٓ ا٢َ َطَضاَزاُت اٟزُّورٔ َهَضَزِت بٔأَِرٔؿ٨َا  َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا صَُو  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ َواهَّللَٔرأِْض َوََل َذ٧َْب  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َک 

ُسو٢ٔ  ٌُ ِٟ ٔ ا يِر َِ ٔ  ََل یُِؤَْسُ َرُج١ْ فٔی اِْلِٔسََل٦َٔ 

رمعب ےک اپس آای اور وبال ںیم اہمترے اپس اس  رضحت رہعیب نب اوب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش رعاؼ اک رےنہ واال

رے کلم ںیم تہب لیھپ آ ی ںیہ رضحت اکؾ وک آای وہں سج اک رس ریپ ھچک ںیہن رضحت رمع ےن اہک ایک ےہ اس ےن اہک وھجیٹ وگاایہں امہ

 رمع ےن اہک چس اس ےن اہک اہں بت رضحت رمع ےن اہک اب وکیئ صخش املسمؿ دیق ہن ایک اجےئ اگ ریغب ربتعم وگاوہں ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ویہں اک ایبؿوگا

     1765    حسیث 

ا٢َ ََل َتُحوُز َطَضاَزةُ َخِؼ٥ٕ َوََل َه٨ٔيٕن  َٗ أب  َِٟدلَّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 رضحت رمع ےن اہک ںیہن درتس ےہ وگایہ دنمش یک اور مہتم یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وک دح ذقػ ڑپی وہ اس یک وگاہ اک ایبؿسج

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 سج وک دح ذقػ ڑپی وہ اس یک وگاہ اک ایبؿ

     1766    حسیث 

 ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ َِٟحسَّ أََتحُوُز َطَضاَزتُُط  ٩ًَِ َرُج١ٕ ُج٠َٔس ا َُّض٥ِ ُسئ٠ُٔوا  ٔ أ٧َ َُيِرٔظ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر َو ِوبَةُ  إَٔذا َهَضزَ ٩ًَِ ُس٠َِىَ  ِت ٨ِ٣ُٔط اٟتَّ

امیلسؿ نب اسیر وریغہ ےس وساؽ وہا ہک اکی صخش وک دح ذقػ ڑپی رھپ اس یک وگایہ درتس ےہ اوہنں ےن اہک اہں بج وہ وتہب رک 

 ےل اور اس یک وتہب یک اچسیئ اس ےک اامعؽ ےس ولعمؾ وہ اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 سج وک دح ذقػ ڑپی وہ اس یک وگاہ اک ایبؿ

     1767    حسیث 

ُ٪ ب٩ُِ َيَشارٕ  ا٢َ ُس٠َِىَ َٗ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َا  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب ُيِشأ٢َُ 

 انب اہشب ےس یھب ہی وساؽ وہا اوہنں ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 سج وک دح ذقػ ڑپی وہ اس یک وگاہ اک ایبؿ

     1768    حسیث 

 َّٟ الَی َوا ٌَ ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَرَک َوَت َ٘ ٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َوَذَٟٔک ٟ ةٔ َٗ ٌَ ََ ٥َِٟ َیأِتُوا بٔأَِر ٤ُِِٟحَؼ٨َأت ث٥َُّ  ٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ ا

وَ٪ إَٔلَّ  ُ٘ أس َٔ ِٟ َٟئَٔک ص٥ُِ ا ُض٥ِ َطَضاَزّة أَبَّسا َوأُو َٟ َب٠ُوا  ِ٘ اِج٠ُٔسوص٥ُِ ث٤ََا٧ٔيَن َج٠َِسّة َوََل َت َٓ ٔس َذَٟٔک ُطَضَساَئ  ٌِ ََ َّٟٔذی٩َ َتابُوا ٩ِ٣ٔ  ا

إٔ٪َّ اهَّلَل  َٓ ُٔوْر َرحٔي٥ْ َوأَِػ٠َُحوا  َُ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ ویکہکن اہلل لج الجہل ےن رفامای وج ولگ اگلےت ںیہ کین تخب ویبیبں وک رھپ اچر وگاہ ںیہن الےت 

 ےب کش اؿ وک ایس وکڑے امرو رھپ یھبک اؿ یک وگایہ وبقؽ ہن رکو ویہ اگہنگر ںیہ رگم وج ولگ وتہب رکںی دعب اس ےک اور کین وہاجںیئ وت

 اہلل ےنشخب واال رہمابؿ ےہ سپ وج صخش دح ذقػ اگلای اجےئ رھپ وتہب رلے اور کین وہاجےئ اس یک وگایہ درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

 ں یکاتکب ومکح :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1769    حسیث 

ٍَ اٟظَّ  َِٟي٤ٔئن ٣َ َضي بٔا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس  ََفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ  اصٔسٔ ٩ًَِ َج

 وملس ےن  ہلصی ایک اکی مسق اور اکی وگاہ رپ ۔رفعج نب دمحم اےنپ ابپ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1770    حسیث 

 ٔ َتَب إ َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٔف ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ  ِٗ ٔة أَِ٪ ا َٓ ًَلَی اِلُٜو ًَا١ْ٣ٔ  أب َوصَُو  َِٟدلَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ ا َِٟح٤ٔيسٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ ا لَی 

اصٔسٔ  ٍَ اٟظَّ َِٟي٤ٔئن ٣َ  بٔا

  رک ۔رمع نب علاا زیسی ےن اھکل علاادیمحل نب علاارلنمح وک اور وہ اعلم ےھت وکہف ےک ہک اکی مسق اور اکی وگاہ رپ  ہلصی ایک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1771    حسیث 

َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل ص١َِ يُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوُس٠َِىَ ٥ِ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌَ اََل َن َ٘ َٓ اصٔٔس  ٍَ اٟظَّ َِٟي٤ٔئن ٣َ َضي بٔا ِ٘ 

 اؾ ک ہم نب علاارلنمح اور امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا ہک اکی وگاہ اور اکی مسق رپ  ہلصی رکان درتس ےہ اوہنں ےن اہک اہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1772    حسیث 

 ٔ ٍَ َطاصٔسٔظ ٣َ ِّٙ َِٟح ُٕ َػاحُٔب ا ٔ َِٟواحٔٔس َیِح٠ اصٔٔس ا ٍَ اٟظَّ َِٟي٤ٔئن ٣َ أئ بٔا ـَ َ٘ ِٟ ٨َُّة فٔی ا ِت اٟشُّ ـَ ا٢َ ٣َأٟک ٣َ ُط َٗ َّ٘ ُّٙ َح  َوَيِشَتٔح

إِٔ٪ ٧َک١ََ َوأََِی أَِ٪  َٓ ُّٙ َِٟح ٠ًََِيطٔ ا َٕ ثََبَت  ٔ ُّٙ َوإِٔ٪ أََِی أَِ٪ یَِح٠ َِٟح ٨ِطُ َذَٟٔک ا ًَ َم  َ٘ َٕ َس إِٔ٪ َح٠َ َٓ ٤َِِٟل٠ُوُب  َٕ ا ٔ َٕ أُِح٠ ٔ  َیِح٠

 َٟٔؼاحٔبٔطٔ 

ارگ وہ اہک امکل ےن بج دمیع ےک اپس اکی وگاہ وہ وت اس یک وگایہ ےل رک دمیع وک مسق دںی ےگ ارگ وہ مسق اھکےل اگ وت ربی وہ اجےئ اگ 

 مسق اھکےن ےس ااکنر رکے وت دمیع اک دوعٰی اس رپ اثتب وہاجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ



 

 

     1773    حسیث 

 َّ ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ ُِٟحُسوزٔ َوََل فٔی ٧ٔکَإح َوََل فٔی كَََل َٗ ٍُ َذَٟٔک فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ّة َوََل َي َٔک فٔی اِْل٣ََِوا٢ٔ َخاػَّ ٕة ٤َا یَُٜوُ٪ ذَٟ َٗ َتا ًَ ٕٚ َوََل فٔی 

ِس أَ  َ٘ َٓ َة ٩ِ٣ٔ اِْل٣ََِوا٢ٔ  َٗ َتا ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪  َٓ یَٕة  ٕة َوََل فٔی َٔفِ َٗ ًَلَی َوََل فٔی َْسٔ ِو ََاَ٪ َذَٟٔک  َٟ ا٢َ َو َٗ ًَلَی ٣َا  َٔک  َِٟيَص ذَٟ ِخَلأَ 

ِبَس إَٔذا َجاَئ َٔ  ٌَ ِٟ طُ َوأَ٪َّ ا َ٘ ًَِت ٔ إَٔذا َجاَئ ََٔظاصٕٔس أَ٪َّ َسيَِّسُظ أَ ٍَ َطاصٔٔسظ ِبُس ٣َ ٌَ ِٟ َٕ ا َح٠َ َٟ ا٢َ  َٗ ًَلَی ٣َا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َا  َظاصٕٔس 

 ٔ ٍَ َطاصٔسٔظ ٣َ َٕ ًَاُظ َح٠َ ِبَس إَٔذا َجاَئ  اِْل٣ََِوا٢ٔ ازَّ ٌَ ِٟ ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا اٟشُّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َُِٟحُّ  ُٕ ا ٔ ٤َا َیِح٠ َٛ ُط  َّ٘ َّٙ َح َواِسَتَح

٨ًَِطُ  ُط َوبََل١َ َذَٟٔک  َ٘ ًَِت َٕ َسيُِّسُظ ٣َا أَ ٔ تٔطٔ اِسُتِح٠ َٗ ًََتا ًَلَی   ََٔظاصٕٔس 

ےک دعوے ںیم وہاگ اور دحود اور اکنح اور الطؼ اور اتعؼ اور رسہق اہک امکل ےن اکی مسق اور اکی وگاہ ےس  ہلصی رکان فرػ اوماؽ 

اور ذقػ ںیم اکی وگاہ اور اکی مسق رپ  ہلصی رکان درتس ںیہن اور سج صخش ےن اتعؼ وک اوماؽ ےک دوعے ںیم دالخ ایک اس ےن 

آزاد رک دای ےہ وت اچےیہ  اھ ہک الغؾ ےس فلح ےل یطلغ یک ویکہکن ارگ ااسی وہات وت الغؾ بج اکی وگاہ الات اس ارم رپ ہک ومٰیل ےن اس وک 

ےک اس وک آزاد رکدےتی احالہکن ااسی ںیہن ےہ ہکلب بج الغؾ اینپ آزادی رپ اکی وگاہ الےئ وت اس ےک ومٰیل ےس فلح ںیل ےگ ارگ فلح 

 رکےل اگ وت آزادی اثتب ہن وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1774    حسیث 

٤َِٟزِأَةُ ََٔظاصٕٔس أَ٪َّ َزِوَجَضا ك٠ََّ  ٚٔ إَٔذا َجائَِت ا ََل ا فٔی اٟلَّ ـّ ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا أَِي َذَٟٔک اٟشُّ َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٕ َزِوُجضَ َٗ ٔ َضا أُِح٠ َضا َ٘ َ٘ ا ٣َا ك٠ََّ

 ُٚ ََل ٠ًََِيطٔ اٟلَّ  ٍِ َ٘ ٥َِٟ َي  َٕ إَٔذا َح٠َ َٓ 

اہک امکل ےن ایس رطح ارگ وعرت اکی وگاہ الےئ اس ارم رپ ہک اس ےک اخودن ےن اس وک الطؼ دی وت اخودن ےس مسق ںیل ےگ ارگ وہ مسق 

 اھکےئ اس ارم رپ ہک ںیم ےن الطؼ ںیہن دی وت الطؼ اثتب ہن وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1775    حسیث 



 

 

٤ََّا یَُٜو َِٟواحٔسٔ َواحَٔسْة إ٧ٔ اصٔسٔ ا ةٔ فٔی اٟظَّ َٗ َتا ٌَ ِٟ ٚٔ َوا ََل َُٓش٨َُّة اٟلَّ ا٢َ ٣َأٟک  ٤ََّا َٗ ِبٔس َوإ٧ٔ ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا ٤َِٟزِأَةٔ َو ًَلَی َزِؤد ا َِٟي٤ٔيُن  ُ٪ ا

٣َتُ  ِبُس ثَبََتِت َُحِ ٌَ ِٟ َٙ ا َت ًَ َُّط إَٔذا  ٔ ََل َتُحوُز ٓٔيَضا َطَضاَزةُ ا٨َِّٟشأئ ْٔل٧َ ُِٟحُسوز ُة َحسٌّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َتا ٌَ ِٟ ُِٟحُسوزُ ا َُٟط ا ِت  ٌَ َٗ ُط َوَو

٠َِيطٔ َوإِٔ٪  ًَ ِت  ٌَ َٗ ٤ِٟٔيَراُث بَِي٨َُط َوبَيَِن ٩ِ٣َ یَُوارٔثُطُ  َوَو َُٟط ا ُٗت١َٔ بٔطٔ َوثََبَت  ِبَس  ٌَ ِٟ َت١َ ا َٗ ِس أُِحٔؼ٩َ ُرٔج٥َ َوإِٔ٪  َٗ إِٔ٪ اِحَتخَّ  َزنَی َو َٓ

 ًَ َٟطُ  ِبٔس بَٔسی٩ِٕ  ٌَ ِٟ ًَِبَسُظ َوَجاَئ َرُج١ْ یَِل٠ُُب َسيَِّس ا  َٙ َت ًِ َ ِو أَ٪َّ َرُجَّل أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ َذَٟٔک َرُج١ْ ٣ُِحَتخٌّ  ِّ٘ ًَلَی َح َُٟط  َظضَٔس  َٓ ٠َِيطٔ 

٥َِٟ َی٩ُِٜ َٟٔش  ُتطُ إٔذَا  َٗ ًََتا َّي تَُززَّ بٔطٔ  ِبٔس َحً ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا  َّٙ َِٟح َٔک یُِثبُٔت ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ِبٔس یُزٔیُس أَِ٪  يِّسٔ َوا٣َِزأََتأ٪  ٌَ ِٟ َُيِرُ ا ِبسٔ ٣َا٢ْ  ٌَ ِٟ ا

ًَِبَسُظ ث٥َُّ یَ یُحٔيزَ بَٔذَٟٔک َطَضاَزَة ا  ُٙ ٔ ت ٌِ ٤ََّا ٣ََث١ُ َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ َي ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ ًَلَی ٣َا  َِٟيَص  إٔ٪َّ َذَٟٔک  َٓ ٔة  َٗ َتا ٌَ ِٟ ِتٔی ٨َِّٟشأئ فٔی ا أ

 ًَ ُط َوتَُززُّ بَٔذَٟٔک  َّ٘ ُّٙ َح ٍَ َطاصٔسٔظٔ ث٥َُّ َيِشَتٔح ٣َ ُٕ ٔ َيِح٠ َٓ َٔظاصٕٔس َواحٕٔس  ًَلَی َسئِّسظَٔ   ِّٙ َِٟح ِتٔی اٟزَُّج١ُ كَأُٟب ا ِبٔس أَِو َیأ ٌَ ِٟ ُة ا َٗ َتا

ِبٔس ٣َاَّل  ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا ُط  َٟ ََٓيز٥ًُُِ أَ٪َّ  َََشْة  ََٟلْة َو٣ََُل ِبٔس ٣َُدا ٌَ ِٟ ِس ََا٧َِت بَِي٨َُط َوبَيَِن َسئِّس ا ِٕ ٣َا َٗ ٔ ِبسٔ اِح٠ ٌَ ِٟ ا٢ُ َٟٔشئِّس ا َ٘ ُي َٓ  

إِٔ٪ ٧َک١ََ َوأََِی أَ  َٓ ٠َِيَک ٣َا ازَّعَی  َة ًَ َٗ ًََتا َيُٜوُ٪ َذَٟٔک یَزُزُّ  َٓ ِبٔس  ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا ُط  ُّ٘ ِّٙ َوثََبَت َح َِٟح َٕ َػاحُٔب ا َٕ ح٠ُِّ ٔ ِ٪ َیِح٠

 َٓ َتُٜوُ٪ ا٣َِزأََتطُ  َٓ ُٜٔح اِْل٣َََة  ا اٟزَُّج١ُ ی٨َِ ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ ا٢َ َو َٗ  ٔ ًَلَی َسئِّسظ ٤َِٟا٢ُ  ِبسٔ إَٔذا ثََبَت ا ٌَ ِٟ ِتٔی َسيُِّس اا ٔلَی اٟزَُّج١ٔ َيأ ِْل٣ََةٔ إ

َٓي٨ُِْٔکُ ذَ  َذا زٔی٨َاّرا  َٛ ََٜذا َو ٔ ََُٓلْ٪ ب ََُٓل٧ََة أ٧ََِت َو َت ٣ٔىِّي َجارَٔیًٔي  ٌِ و٢ُ ابَِت ُ٘ َي َٓ َجَضا  َّٟٔذي َتزَوَّ ِتٔی َسيُِّس ا َيأ َٓ َٟٔک َزِوُد اِْل٣ََةٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی ٣َا  َيِظَضُسوَ٪  َٓ ا اِْل٣ََةٔ بَٔزُج١ٕ َوا٣َِزأََتئِن  ّٗ ا ًَلَی َزِؤجَضا َویَُٜوُ٪ َذَٟٔک َٔفَ ٦ُ اِْل٣ََُة  طُ َوَتَِحُ ُّ٘ ُّٙ َح طُ َوَیٔح ٌُ َيِثبُُت بَِي

 ٔٚ ََل  بَِي٨َُض٤َا َوَطَضاَزةُ ا٨َِّٟشأئ ََل َتُحوُز فٔی اٟلَّ

 اتعؼ اکی دح رشیع ےہ سج ںیم اہک امکل ےن ارگ الطؼ اور اتعؼ ںیم بج اکی وگاہ وہ وت اخودن اور ومٰیل رپ مسق الزؾ آےئ یگ ۔ ویکہکن

وعروتں یک وگایہ درتس ںیہن اس ےیل ہک الغؾ بج آزاد وہاجات ےہ وت اس یک رحتم اثتب وہاجیت ےہ اور اس یک دحںی اوروں رپ 

اقلت یھب امرا ڑپیت ںیہ اور اوروں یک دحںی اس رپ ڑپیت ںیہ ارگ وہ زان رکے اور نصحم وہ وت رمج ایک اجےئ اگ ارگ اس وک وکیئ امر ڈاےل وت 

اجےئ اگ اور اس ےک واروثں وک ریماث اک ااقحتسؼ احلص وہاگ ارگ وکیئ تجح رکےن واال ہی ےہک ہک ومٰیل بج الغؾ وک آزاد رک دے رھپ 

اکی صخش اانپ رقض ومٰیل ےس امےنگن آےئ اور اکی رمد اور دو وعروتں یک وگایہ ےس اانپ رقض اثتب رکے وت ومٰیل رپ رقہض اثتب 

اگ ارگ ومٰیل ےک اپس وساےئ اس الغؾ ےک وکیئ امؽ ہن وہاگ وت اس الغؾ یک آزادی خسف رک ڈاںیل ےگ اس ےس ہی ابت اکنیل ہک وہاجےئ 

وعروتں یک وگایہ اتعؼ ںیم درتس ےہ وت ہی ںیہن وہ اتک ویکہکن وعروتں یک وگایہ رق ے ےک اابثت ںیم ربتعم وہیئ ہن ہک اتعؼ ںیم 

 اےنپ الغؾ وک آزاد رک دے رھپ اس اک رقض وخاہ اکی وگاہ اور اکی مسق ےس اانپ رقہض ومٰیل رپ اثتب اس یک اثمؽ ہی ےہ ہک اکی صخش

ر رک دے اور اس یک وہج ےس آزادی خسف یک اجےئ ای ومٰیل رپ رق ے اک دوعٰی رکے اور وگاہ ہن راتھک وہ وت ومٰیل ےس مسق یل اجےئ اور وہ ااکن



 

 

 اثتب رکدای اجےئ اور آزادی خسف یک اجےئ ایس رطح اکی صخش اکنح رکے ولڈنی ےس رکے وت دمیع ےس مسق ےل رک اس اک رقہض

ر رھپ ولڈنی اک ومٰیل اخودن ےس ےنہک ےگل ہک وت ےن اور الفں صخش ےن لم رک ریمی اس ولڈنی وک اےنت دانیر ںیم رخدی ایک ےہ اور اخودن ااکن

ؽ رپ اس وصرت ںیم عیب اثتب وہاجےئ یگ ۔ اور وہ ولڈنی اخودن رپ رحاؾ رکے وت ومٰیل اکی رمد اور دو وعروتں وک وگاہ الےئ اےنپ وق

 وہاجےئ یگ۔ اور اکنح خسف وہاجےئ اگ احالہکن الطؼ ںیم وعروتں یک وگایہ درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1776    حسیث 

ِتٔی َرُج١ْ َو  َيأ َٓ َِٟحسُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ  ٍُ َ٘ َي َٓ َُِٟحِّ  ًَلَی اٟزَُّج١ٔ ا تَرٔي  ِٔ ا اٟزَُّج١ُ َي ـّ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِي َيِظَضُسوَ٪ أَ٪َّ َٗ َٓ ا٣َِزأََتأ٪ 

ًَِبْس ٠٤ِ٣َُ  ٠َِيطٔ  ًَ ِٓتُرَٔي  َّٟٔذي ا یَةٔ ا َِٟٔفِ ٠ًََِيطٔ َوَطَضاَزةُ ا٨َِّٟشأئ ََل َتحُوُز فٔی ا  ٍَ َٗ َس أَِ٪ َو ٌِ ََ تَرٔي  ِٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟحسَّ  َٔک ا ٍُ ذَٟ ـَ َي َٓ  وْک 

اہک امکل ےن ایس رطح ارگ اکی صخش ذقػ رکے اکی صخش وک رھپ اکی رمد ای دو وعرںیت وگایہ دںی ہک سج صخش وک ذقػ ایک ےہ 

  ذہم ےس دح اسطق وہاجےئ یگ احالہکن ذقػ ںیم اہشدت وعروتں یک درتس ںیہن ۔وہ الغؾ ےہ وت اقذػ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1777    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َو٣ٔ  ٤َِٟزِأََتئِن َيِظَضَسا٪ٔ َٗ ٨َّٔة أَ٪َّ ا اُئ َو٣َا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ـَ َ٘ ِٟ ُٚ ٓٔيطٔ ا ٔ تَر ِٔ ا َي ا ٤٣َّٔ ـّ َٔک أَِي ا يُِظبُٔط ذَٟ ًَلَی  ٤َّ

ٔييُّ َو  َّي َیزَٔث َویَُٜوُ٪ ٣َاُُٟط ٩ِ٤َٟٔ َیزٔثُطُ إِٔ٪ ٣َاَت اٟؼَّ ََٓيحُٔب بَٔذَٟٔک ٣ٔيَراثُطُ َحً ٔييِّ  ٤َِٟزِأََتئِن ا٠ََّٟتئِن اِستِٔضََل٢ٔ اٟؼَّ ٍَ ا َِٟيَص ٣َ

 ِٟ َٔ َوا ٚٔ َواٟزِّبَا َِٟورٔ صَٔب َوا ٌَٔوا٦ٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ِٟ َٔک فٔی اِْل٣ََِوا٢ٔ ا ِس یَُٜوُ٪ ذَٟ َٗ ٙٔ َو٣َا ٔسَوي َطضَٔسَتا َرُج١ْ َوََل ی٤َٔيْن َو َحَوائٔٔم َواٟزَّٗٔي

َِٟو َطضَٔسِت ا٣َِزأََتأ٪  ٥ِ َتُحزِ إَٔلَّ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْل٣ََِوا٢ٔ َو َٟ ٍِ َطَضاَزتُُض٤َا َطِيّئا َو َل ِ٘ ٥ِ َت َٟ َََر  ِٛ ١َّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِو أَ َٗ ًَلَی زِٔرَص٥ٕ َواحٕٔس أَِو أَ

ُض٤َا َطاصْٔس أَِو ی٤َٔيْن  ٌَ  أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٣َ

ث اثتب وہاجےئ یگ اور وج اہک امکل ےن ہی یھب اس یک اثمؽ ےہ ہک وہ وعرںیت وگایہ دںی ےچب ےک روےن رپ وت اس ےچب ےک ےیل ریما

ہچب رم ایگ وہاگ وت اس ےک واروثں وک ریماث ےلم یگ احالہکن اؿ دو وعروتں ےک اسھت ہن وکیئ رمد ےہ ہن مسق ےہ اور یھبک ریماث اک امؽ 



 

 

ںی وت اؿ یک وگایہ ریثک وہات ےہ ےسیج وسان اچدنی زنیم ، ابغ، الغؾ وریغہ ارگ یہی دو وعرںیت اکی درمہ رپ ای اس ےس مک رپ یھب وگایہ د

 ےس ھچک اثتب ہن وہاگ۔ بج کت ہک اؿ ےک اسھت اکی رمد ای اکی مسق ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 اکی وگاہ اور مسق رپ  ہلصی رکےن اک ایبؿ

     1778    حسیث 

ا ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَر َٗ َ٘ َِٟواحٔٔس َوَیِحَتخُّ َٔ اصٔسٔ ا ٍَ اٟظَّ َِٟي٤ٔيُن ٣َ و٢ُ ََل َتُٜوُ٪ ا ُ٘ ُّٙ ٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ َي َِٟح ِوُٟطُ ا َٗ الَی َو ٌَ َک َوَت

ُج١ْ َوا٣َِزأَتَ  ٥َِٟ یَُٜو٧َا َرُج٠َئِن ََفَ إِٔ٪  َٓ ٥َِٟ َواِسَتِظضُٔسوا َطضٔيَسی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ رَٔجال٥ُِٜٔ  إِٔ٪  َٓ و٢ُ  ُ٘ َضَسأئ َي ٩ِ َتزَِؿِوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ أ٪ ٤٣َّٔ

 َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ٔة  ُِٟححَّ ٩ِٔ٤ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ  ٔ ٍَ َطاصٔٔسظ ٣َ ُٕ َٟطُ َوََل یَُح٠َّ َََٓل َطِيَئ  ا٢َ َیأِٔت بَٔزُج١ٕ َوا٣َِزأََتئِن  َ٘ ِو٢َ أَِ٪ يُ َ٘ ِٟ ا٢َ َذَٟٔک ا

ِو أَ٪َّ َرُجَّل ا َٟ ُط أََرأَیَِت  َٟ ٔ ٨ُِط َوإ ًَ َٔک  َٕ بََل١َ ذَٟ إِٔ٪ َح٠َ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ  ُّٙ َِٟح َٔک ا ٤َِِٟل٠ُوُب ٣َا ذَٟ ُٕ ا ٔ َِٟيَص َیِح٠ ًَلَی َرُج١ٕ ٣َاَّل أَ ِ٪ زَّعَی 

ََٓضَذا ٣َا ََل اِختََٔل  ًَلَی َػاحٔبٔطٔ  ُط  ُّ٘ ٌّٙ َوثََبَت َح َح َٟ ُط  َّ٘ ِّٙ إٔ٪َّ َح َِٟح َٕ َػاحُٔب ا َِٟي٤ٔئن ح٠ُِّ ٩ًَِ ا َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس أََحٕس ٩ِ٣ٔ ٧َک١ََ 

ٍٕ ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اهَّللٔ َوَجَسظُ  بٔأَيِّ َطِيٕئ أََخَذ َصَذا أَِو فٔی أَيِّ ٣َِؤؿ َٓ ِٟب٠َُِسأ٪  ِر  ا٨َّٟأض َوََل بَٔب٠َٕس ٩ِ٣ٔ ا ٠ُِيِقٔ َٓ إِٔ٪ أََْقَّ بَٔضَذا  َٓ

٥َِٟ َی٩ُِٜ َذَٟٔک فٔی َٛٔتأب  اصٔسٔ َوإِٔ٪  ٍَ اٟظَّ َِٟي٤ٔئن ٣َ ٤َِٟزُِئ  بٔا ٩ِٜٔ ا ٨َّةٔ َوَل َٔک ٣َا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ََٟيِٜهٔی ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ  ًَزَّ َوَج١َّ َوأ٧َ اهَّللٔ 

َٔک إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  هٔی َصَذا بََياُ٪ ٣َا أَِطک١ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ُِٟححَّةٔ  ٍَ ا ٔ َوأب َو٣َِوٗ َٖ َوِجَط اٟؼَّ ٔ ز ٌِ ِس یُٔحبُّ أَِ٪ َي الَیَٗ ٌَ   َت

ولگ ہی ےتہک ںیہ ہک اکی مسق اور اکی وگاہ ےس قح اثتب ںیہن وہ وت ہب ببس وقؽ اہلل اعتٰیل ےک افؿ مل وکیان رنیلج  اہک امکل ےن ےضعب

 وت تجح اؿ ولوگں رپ ہی ےہ ہک آای مت ںیہن دےتھکی ہک ارگ اکی صخش ےن دوعٰی ایک اکی صخش رپ امؽ اک ایک ںیہن فلح ایل اجات دمیع

 

ة
ت 
 اال

 ابلط وہاجات ےہ اس ےس ہی ہی قح ارگ لوکؽ رکات ےہ رھپ فلح دالےت ںیہ اصبح قح وک وت ہی ارم ااسی ےہ ہک ہیلع وت ارگ فلح رکات ےہ

ںیہن ےہ االتخػ اس ںیم یسک اک ولوگں ںیم ےس اور ہن یسک رہش ںیم رہشوں ںیم ےس وت یسک د لی ےس اکنال ےہ اس وک اور سک اتکب اہلل 

وک ارقار رکے وت رضور یہ ارقار رکے نیمی عم ااشلدہ اک ارگہچ ںیہن ےہ ہی اتکب اہلل ںیم رگم  ںیم اپای ےہ اس ےلئسم وک وت بج اس ارم

دحثی ںیم وت وموجد ےہ آدیم وک اچےیہ ہک کیھٹ راہتس اچہپےن اور د لی اک ومعق دےھکی اس وصرت ںیم ارگ دخا اچےہ اگ وت اس یک 

 لکشم لح وہ اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

اکی صخش رم اجےئ اور اس اک رقض ولوگں رپ وہ سج اک اکی وگاہ وہ اور ولوگں اک رقض اس رپ وہ سج اک اکی وگاہ وہ وت 

 سک رطرح  ہلصی رکان اچےہ

 اتکب ومکحں یک :   ابب

  اکی وگاہ وہ اور ولوگں اک رقض اس رپ وہ سج اک اکی وگاہ وہ وت سک رطرح  ہلصی رکان اچےہاکی صخش رم اجےئ اور اس اک رقض ولوگں رپ وہ سج اک

     1779    حسیث 

 ٔ ُض٥ِ ٓ َٟ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ ٨٠َّٟٔأض  ًَ ٠َِيطٔ َطاصْٔس َواحْٔس َو ًَ َٟطُ َزی٩ِْ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َیِض٠ُٔک َو َٗ ا٢َ یَِحٌَي  َٗ َ ِِ َيأ َٓ ی يطٔ َطاصْٔس َواحْٔس 

ُض٥ِ  َٗ و ُ٘ ُٔوَ٪ َوَیأُِخُذوَ٪ حُ ٔ َز٣َاَئ َیِح٠ ُِ ِٟ َٓإٔ٪َّ ا ا٢َ  َٗ ٍَ َطاصٔٔسص٥ِٔ  وٗٔض٥ِٔ ٣َ ُ٘ ًَلَی حُ ُٔوا  ٔ ٥ِ َی٩ُِٜ َوَرثَُتُط أَِ٪ َیِح٠ َٟ  ١ْ ـِ َٓ  ١َ ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ  

وصَ  ُٛ تََر َٓ ِب١ُ  َٗ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ َؿِت  َٔک أَ٪َّ اِْلَی٤َِاَ٪ ُُعٔ ٤ََّا ٠َِٟٔوَرثَٔة ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ َوذَٟ َُّض٥ِ إ٧ٔ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ َّل َوُي ـِ َٓ ٥ِ٠َ َٟٔؼاحٔب٨َٔا  ٌِ ٥َِٟ َن وُٟوا  ُ٘ ا إَٔلَّ أَِ٪ َي

َس َزی٨ِٔطٔ  ٌِ ََ ُٔوا َویَأُِخُذوا ٣َا بَقَٔی  ٔ ِّی أََري أَِ٪ َیِح٠ إٔن َٓ َٔک  وا اِْلَی٤َِاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ذَٟ ُٛ  َتَز

 سج اک اکی وگاہ وہ اور اس اک یھب رقض اکی رپ آات وہ اس اک یھب اکی اہک امکل ےن ارگ اکی صخش رماجےئ اور وہ ولوگں اک رقدضار وہ

 وگاہ وہ اور اس ےک وارث مسق اھکےن ےس ااکنر رکںی وت رقض وخاہ مسق اک رک اانپ رقہض ووصؽ رکںی ارگ ھچک چب رےہ اگ وت وہ واروثں وک ہن

ارث ہی ںیہک ہک مہ وک ولعمؾ ہن  اھ ہک رقض ںیم ےس ھچک چب رےہ ےلم اگ ویکہکن اوہنں ےن مسق ہن اھک رک اانپقح آپ وھچڑ دای رگم بج و

اگ ایس واےطس مہ ےن مسق ںیہن اھکیئ اور احمک وک ولعمؾ وہاجےئ ہک واروثں ےن ایس واےطس مسق ہن اھکیئ یھت وت اس وصرت ںیم وارث 

 مسق اھک رک وج ھچک امؽ چب راہ ےہ اس وک ےک ےتکس ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دوعے ےک ےلصیف اک ایبؿ

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 دوعے ےک ےلصیف اک ایبؿ

     1780    حسیث 

ٔ َوصُوَ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا َّطُ ََاَ٪ یَِحُْضُ ٤ًََُز ب٩َِ  ٤َُِٟؤذِّٔ٪ أ٧َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا عٔی  ٩ًَِ َج٤ٔي١ٔ ب٩ِٔ  إَٔذا َجائَطُ اٟزَُّج١ُ یَسَّ َٓ ٔضي بَيَِن ا٨َّٟأض  ِ٘ َي

 ٔ ٠َِيطٔ َوإ ًَ َّٟٔذي ازُّعَٔی  َٕ ا َََشْة أَِح٠َ َلْة أَِو ٣ََُل َٟ إِٔ٪ ََا٧َِت بَِي٨َُض٤َا ٣َُدا َٓ ا ٧ََوَز  ً٘ ٥ِ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ َح َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک   ٪ِ



 

 

طُ  ِٔ  یَُح٠ِّ

 نب علاا زیسی ےک اپس آای رکےت ےھت بج وہ  ہلصی رکےت ےھت ولوگں اک وج صخش یسک رپ دوعی رکے وگ لیمج نب علاارلنمح رمع

 دمیع اور دماع ہیلع ںیم کی اجیئ اور قلعت اور ابتط ولعمؾ وہات وت دماع ہیلع ےس فلح ےتیل ورہن فلح ہن ےتیل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلوکں یک وگایہ اک ایبؿ

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ڑلوکں یک وگایہ اک ایبؿ

     1781    حسیث 

بَِيأ٪ َٓٔى بَِي٨َُض٥ِ ٩ِ٣ٔ  ٔضي ََٔظَضاَزةٔ اٟؼِّ ِ٘ ٔ ََاَ٪ َي ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر َوَة أَ٪َّ  ِٟحَٔزاحٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ   ا

 نب رعوہ ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب زریب ڑلوکں یک وگایہ رپ مکح رکےت ےھت اؿ ےک آسپ یک امر ٹیپ ےک ۔ اشہؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ڑلوکں یک وگایہ اک ایبؿ

     1782    حسیث 

ا٢َ ٣َ  ِٟحَٔزأح َوََل َٗ بَِيأ٪ َتُحوُز َٓٔى بَِي٨َُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ َطَضاَزَة اٟؼِّ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ٤ََّا أٟک اِْل٣َِزُ ا ًَلَی َُيِرٔص٥ِٔ َوإ٧ٔ َتُحوُز 

ٔ َذَٟٔک  َُيِر ِٟحَٔزأح َوِحَسَصا ََل َتُحوُز فٔی  ٤َُّ٠وا  َتُحوُز َطَضاَزتُُض٥ِ َٓٔى بَِي٨َُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َّبُوا أَِو ُي ُٗوا أَِو یَُدب ِب١َ أَِ٪ یََتََفَّ َٗ َٔک  إَٔذا ََاَ٪ ذَٟ

ِب١َ أَِ٪ يَ  َٗ ًَلَی َطَضاَزتٔض٥ِٔ  ُسو٢َ  ٌُ ِٟ ِس أَِطَضُسوا ا َٗ ُض٥ِ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜو٧ُوا  َٟ ََل َطَضاَزَة  َٓ ُٗوا  تََر ِٓ إِٔ٪ ا ُٗوآَ ٔ تَر ِٔ 

 رکںی وت اؿ یک وگایہ درتس ےہ نکیل ڑلوکں یک وگایہ اور دقمامت ںیم درتس ںیہن اہک امکل ےن ڑلےک ڑل رک اکی دورسے وک زیمخ

ےہ ہی یھب بج درتس ےہ ہک ڑلڑلا رک دجا ہن وہ ےئ وہں رکم ہن ایک وہ ارگ دجا دجا ےلچ  ےئ وہں وت رھپ اؿ یک وگایہ درتس ںیہن ےہ 

 رگم بج اعدؽ ولوگں وک اینپ اہشدت رپ اشدہ رک  ےئ وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر رپ وھجیٹ مسق اھکےن اک ایبؿ

 

 
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک م



 

 

 اتکب ومکحں یک :   ابب

ر رپ وھجیٹ مسق اھکےن اک ایبؿ
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ًَلَی ٨٣ِٔ ٩ًَِ جَ   َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َسُظ ابٔز ٌَ ِ٘ أَ ٣َ بَرٔي آث٤ّٔا َتَبوَّ

 ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

ربنم رپ وھجیٹ مسق اھکےئ اس ےن اانپ ناکھہن اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش ریمے 

 ابنایل منہج ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ومکحں یک :   ابب

ر رپ وھجیٹ مسق اھکےن اک ایبؿ

 

 
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک م

     1784    حسیث 

 ٩ًَِ ٔ َّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بَٔي٤ٔي٨ ٍَ َح َتَل ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟح٨ََّة أَِٔی أ٣َُا٣ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ ا ٦َ اهَّللُ  طٔ ََحَّ

 ٔ ا٢َ َوإ َٗ اُٟوا َوإِٔ٪ ََاَ٪ َطِيّئا َئشيّرا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ُط ا٨َّٟاَر  َٟ يّبا ٩ِ٣ٔ أََرإک َوإِٔ٪ َوأَِوَجَب  ـٔ َٗ يّبا ٩ِ٣ٔ أََرإک َوإِٔ٪ ََاَ٪  ـٔ َٗ ِ٪ ََاَ٪ 

ََٟضا ثَََلَث ٣َزَّإت  ا َٗ يّبا ٩ِ٣ٔ أََرإک  ـٔ َٗ  ََاَ٪ 

 اوب اامہم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش اےنپ اھبیئ املسمؿ اک قح اڑاےل وھجیٹ مسق اھک رک وت اہلل

 وک اس رپ رحاؾ رکے اگ اور منہج اس ےک ےئل رضوری رکے اگ احصہب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ارگہچ وہ قح وھتڑا وہ تنج

 آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ارگ اکی اشخ وہ ولیپ یک ارگہچ اکی اشخ وہ ولیپ یک ارگہچ اکی اشخ وہ ولیپ یک نیت ابر رفامای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنم رپ مسق اھکےن اک ایبؿ۔

 اتکب ومکحں یک :   ابب

 ربنم رپ مسق اھکےن اک ایبؿ۔

     1785    حسیث 



 

 

 َ و٢ُ اِخَتَؼ٥َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت اِْل ُ٘ ٤ُِٟزِّيَّ َي ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ َطٔ َٔ ََُل ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ٩ًَِ أَبَا  ٍٕ فٔی َزإر ََا٧َِت بَِي٨َُض٤َا إ ِنَؼارٔيُّ َواب٩ُِ ٣ُٔلي

 َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َِٟي٤ٔئن  ًَلَی َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت بٔا َضي ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی ا ٥َٜٔ َوصَُو أ٣َٔيْر  َِٟح َٟطُ ب٩ِٔ ا  ُٕ ٔ ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت أَِح٠ َ٘

ا٢َ  َٗ طُ  ٣َکَانٔی  َّ٘ ُٕ أَ٪َّ َح ٔ ١َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َیِح٠ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٚ و ُ٘ ُِٟح ٍٔ ا اكٔ َ٘ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ََل َواهَّللٔ إَٔلَّ ٨ًَِٔس ٣َ َ٘ َِِی أَِ٪ َٓ ٌّٙ َوَیأ ََٟح

َٔک  َحُب ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌِ ٥َٜٔ َي َِٟح ١َ ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ا ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  َٕ ٔ  َیِح٠

 رواتی ےہ ہک زدی نب اثتب اور علااہلل نب  عیط ےن اڑگھا ایک اکی  رھ ںیم وج دونں ںیم رتشمک  اھ وت ےل ایب افطغؿ نب رطفی ےس

 ےئ دقمہم رمواؿ نب مکح ےک اپس وہ اؿ دونں ںیم احمک  اھ دمہنی اک رمواےن  ہلصی ایک اس ابت رپ ہک زدی نب اثتب مسق اھکںیئ ربنم 

 اھکؤں اگ رمواؿ ےن اہک ںیہن وںیہ مسق اھکؤ اہجں ولوگں ےن چ ےی ےتکچ ںیہ وت زدی نب اثتب رشفی رپ زدی ےن اہک ںیم اینپ ہگج رپ مسق

 مسق اھکےت ےھت ںیم اچسوہں نکیل ربنم رپ مسق اھکےن ےس ااکنر رکےت ےھت اور رمواؿ وک بجعت وہات  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ  : ابب

 ںیم

 رنہ اک روانک درتس ںیہن ےہ ۔

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رنہ اک روانک درتس ںیہن ےہ ۔

     1786    حسیث 

 َّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔئس ب٩ِٔ ا ُٙ اٟزَّص٩ُِ ٩ًَِ َس ٠َ ِِ ا٢َ ََل َي َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  ی اهَّللُ 

 دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہن رویک اجےئ یگ رنہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک رنہ اک ایبؿولھپں اور اجونروں 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور اجونروں ےک رنہ اک ایبؿ

     1787    حسیث 

ِئئ  ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ َیزِص٩ََ اٟزَُّج١ُ اٟزَّص٩َِ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ بٔاٟظَّ ٔشيرُ َذَٟٔک َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت ا ُرص٩َٔ بٔطٔ  َوفٔی َٗ َّ٤ًَ  ١ْ ـِ َٓ اٟزَّص٩ِٔ 

 ٔ ََٟک ب٤َٔا ُرص اٟزَّص٩ُِ  َٓ َٟطُ َوإَٔلَّ  يطٔ  ٔلَی أََج١ٕ يَُش٤ِّ َک إ ِّ٘ و٢ُ اٟزَّاص٩ُٔ ٤ُ٠ِٟٔزَِتض٩ٔٔ إِٔ٪ ٔجئُِتَک بَٔح ُ٘ َي َضَذا ََل َيِؼ٠ُُح َوََل َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٩َ ٓٔيطٔ 

٨ًَِطُ َوإِٔ٪ َجاَئ َػ  َّٟٔذي ٧ُنَٔی  ٔشّداَیٔح١ُّ َوَصَذا ا َٔ َن ٨ِ٣ُ ِ
َٟطُ َوأَُري صََذا اْٟشَّ ُضَو  َٓ َس اِْلََج١ٔ  ٌِ ََ َّٟٔذي َرَص٩َ بٔطٔ   احٔبُُط بٔا

اہک امکل ےن وج صخش ابغ رنہ رکے اکی اعیمد نیعم اپر وت وج لھپ اس ابغ ںیم رنہ ےس ےلہپ لکن ےکچ ےھت وہ رنہ ہن وہں ےگ رگم 

 رنہ رںیہ ےگ اور وج وکیئ صخش احہلم ولڈنی وک رنہ رےھک ای دعب رنہ ےک وہ سج وصرت ںیم رمنہت ےن رشط رکیل وہ وت وہ لھپ یھب

اس اک ہچب یھب اس ےک اسھت رنہ رےہ اگ یہی رفؼ ےہ لھپ اور ےچب ںیم اس وےطس ہک لھپ عیب ںیم یھب دالخ ںیہن  احہلم وہاجےئ وت

 وت لھپ اب عئ وک ںیلم ےگ رگم بج رتشمی رشط وہےت رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن سج صخش ےن وجھکر ےک درتخ ےچیب

 رکےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور اجونروں ےک رنہ اک ایبؿ

     1788    حسیث 

ا٢َ َوا َٗ ٔ َِٟحَيَوأ٪ َوفٔی بَِل٨َٔضا َج٨ ََ َؤٟيَسّة أَِو َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ بَا َّٟٔذي ََل اِختََٔل َِٟح٨ٔيَن ِْل٣َِزُ ا َٔک ا يْن أَ٪َّ ذَٟ

َِٟحَيَوا٪ٔ  ٠َِيَشِت ا٨َِّٟد١ُ ٣ِٔث١َ ا َٓ ٥َِٟ َيِظتَرٔكِطُ  ٤ُِِٟظتَرٔي أَِو  طٔ  ٤ُ٠ِِٟٔظتَرٔي اِطتََركَطُ ا َِٟح٨ٔئن فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ٤َزُ ٣ِٔث١َ ا َِٟيَص اٟثَّ  َو

اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ارگ وکیئ ولڈنی ای اجونر ےچیب اور اس ےک ٹی ںیم ہچب وہ وت وہ ہچب رتشمی اک 

  ہن لھپ وجھکر ےک ےچب ےک امدنن ںیہ ۔وہاگ وخاہ رتشمی اس یک رشط اگلےئ ای ہن اگلےئ وت وجھکر اک درتخ اجونر یک امدنن ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولھپں اور اجونروں ےک رنہ اک ایبؿ



 

 

     1789    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َو٤٣َّٔ  َٟيِ َٗ ٔ ا٨َّٟأض أَِ٪ َیزِص٩ََ اٟزَُّج١ُ ث٤َََز ا٨َِّٟد١ٔ َوََل َیزِص٩َُ ا٨َِّٟد١َ َو ا أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ـّ َٔک أَِي ُِّن ذَٟ َص یَزَِص٩ُ أََحْس ا یَُبي

َوابِّ  ٙٔ َوََل ٩ِ٣ٔ اٟسَّ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّٗٔي  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َج٨ٔي٨ّا فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ

ےہ ہک آدیم درتخ ےک ولھپں وک رنہ رک اتک ےہ ریغب در ںوں ےک اور ہی ںیہن وہ  اتک ہک ٹیپ ےک اہک امکل ےن ہی یھب اس یک د لی 

 ےچب وک رنہ رکے ریغب اس یک امں ےک آدیم وہ ای اجونر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر وک رنہ رےنھک اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   باب

 اجونر وک رنہ رےنھک اک ایبؿ

     1790    حسیث 

ُٖ َصََل  َز ٌِ ٕ ُي َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَّص٩ِٔ أَ٪َّ ٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َّٟٔذي ََل اِختََٔل و٢ُ اِْل٣َِزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي طُ ٩ِ٣ٔ أَِرٕق أَِو َزإر أَ َٗ ِو ُٛ

 ِٟ ِّٙ ا ُؽ ٩ِ٣ٔ َح ُ٘ ُضَو ٩ِ٣ٔ اٟزَّاص٩ٔٔ َوإٔ٪َّ َذَٟٔک ََل ی٨َِ َٓ طُ  ُٛ ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ َو٥َٔ٠ًُ َصََل َض٠ََک فٔی یَٔس ا َٓ ٤ُزَِتض٩ٔٔ َطِيّئا َو٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َرص٩ِٕ َحَيَوإ٪ 

ُضَو ٣ٔ  َٓ ِؤٟطٔ  َ٘ ُط إَٔلَّ َٔ ُٛ ٥ُ٠َ َصََل ٌِ ََل يُ َٓ ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ  َٕ َیِض٠ُٔک فٔی یَٔس ا ٔ ُط أُِح٠ َٔ إَٔذا َوَػ َٓ ُط  ِٔ ُط ٔػ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ َوصَُو ٟٔ٘ٔي٤َتٔطٔ َؿا٩ْ٣ٔ ُي ٩ِ ا

ا َسمَّ  َّ٤ًَ  ١ْ ـِ َٓ إِٔ٪ ََاَ٪ ٓٔيطٔ  َٓ َِٟبَْصٔ بَٔذَٟٔک  و٣ُُِّط أَص١ُِ ا َ٘ تٔطٔ َوَتِش٤َٔئة ٣َأٟطٔ ٓٔيطٔ ث٥َُّ ُي َٔ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ أََخَذُظ اٟزَّاص٩ُٔ  ًَلَی ٔػ ٓٔيطٔ ا

َّٟٔذي َسمَّ  ١ُ ا ـِ َٔ ِٟ ٨ِطُ ا ًَ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ َوبََل١َ  ًَلَی ٣َا َسمَّ ا َٕ اٟزَّاص٩ُٔ  ٔ ا َسمَّ أُِح٠ َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ َٚ ٗٔي٤َٔة اٟزَّص٩ِٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ أَ ِو َٓ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ   ا

َس ٗٔي٤َٔة اٟزَّ  ٌِ ََ  ١َ ـَ َٓ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ ٣َا  ًِٔلَي ا ُ َٕ أ ٔ َٕ َوإِٔ٪ أََِی اٟزَّاص٩ُٔ أَِ٪ َیِح٠ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ ََل ٥َ٠ًِٔ لٔی َٔ٘ٔي٤َٔة اٟزَّص٩ِٔ ح٠ُِّ ا٢َ ا َٗ إِٔ٪  َٓ ص٩ِٔ 

َّٟٔذي ََل ُيِشت٨ََِْکُ  ٔ ا ُط إَٔذا َجاَئ بٔاِْل٣َِز َٟ ةٔ اٟزَّص٩ِٔ َوََاَ٪ َذَٟٔک  َٔ ًَلَی ٔػ  اٟزَّاص٩ُٔ 

 اک فلت وہان ولعمؾ وہاجےئ ےسیج زنیم اور اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک ےئش رموہں ارگ ایسی وہ سج

 رھ اور اجونروت اس وصرت ںیم ےئش رموہں ےک فلت وہےن ےس رمنہت اک ھچک قح مک ہن وہاگ ہکلب رانہ اک اصقنؿ وہاگ اور وج ےئش 

 اک اضنم وہاگ رموہں ایسی وہ سج اک فلت وہانفرػ رمنہت ےک ےنہک ےس ولعمؾ وہ )ےسیج وسان اچدنی وریغہ( وت رمنہت اس یک تمیق

)سج وصرت ںیم وگاہ ہن راتھک وہ اس ےک فلت وہےن اک( اب ارگ رانہ اور رمنہت زر رنہ ںیم االتخػ رکںی وت رمنہت ےس اہک 

اجےئ اگ وت افلخًےئش رموہں ےک اواصػ اور زررنہ وک ایبؿ رک بج وہ ایبؿ رکے اگ وت اگنہ واےل ولگ اس ےئش یک تمیق رمنہت ےن 



 

 

 ںیہ اؿ ےک احلظ ےس اگلںیئ ےگ ارگ تمیق زر رنہ ےس زایدہ وہ وت رنہ سج دقر زایدہ ےہ رمنہت ےس ووصؽ وج اواصػ ایبؿ ن ے

رکےل اگ ارگ تمیق زر رنہ ےس مک وہ وت رانہ ےس فلح ںیل ےگ ارگ وہ فلح رکےل اگ وت سج دقر رمنہت ےن زر رنہ تمیق ےس زایدہ 

وج فلح ےس ااکنر رکے وت اس دقر رمنہت وک ادا رکے اگ ارگ رمنہت ےن اہک ںیم ایبؿ ایک ےہ وہ اس ےک ذہم ےس اسطق وہاجےئ اگ اور 

فلح ےل رک اس ےک ایبؿ رپ  ہلصی رکںی ےگ بج ہک وہ  ےئش رموہں یک تمیق ںیہن اجاتن وت رانہ ےس ےئش رموہں ےک اواصػ رپ

 وکیئ ارمالخػ واہعق ایبؿ ہن رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو آدویمں ےک اپس رنہ رےنھک اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دو آدویمں ےک اپس رنہ رےنھک اک ایبؿ

     1791    حسیث 

َُٟض٤َا َرص٩ِْ بَيِ  و٢ُ فٔی اٟزَُّج٠َئِن َیُٜوُ٪  ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ا٢َ َٗ َٗ طٔ َس٨َّة  ِّ٘ ِس ََاَ٪ اِْلََّخُ أ٧ََِوَزُظ بَٔح َٗ ٍٔ َرص٨ِٔطٔ َو و٦ُ أََحُسص٤َُا بٔبَِي ُ٘ َي َٓ ٨َُض٤َا 

ُٕ اٟزَّصِ  ُط نِٔؼ َٟ  ٍَ طٔ بٔي ِّ٘ َّٟٔذي أ٧ََِوَزُظ بَٔح ُّٙ ا َؽ َح ُ٘ َش٥َ اٟزَّص٩ُِ َوََل َی٨ِ ِ٘ ًَلَی أَِ٪ يُ ٔسُر  ِ٘ َّٟٔذي ََاَ٪ بَِي٨َُض٤َ إِٔ٪ ََاَ٪ َي طُ ٩ٔ ا َّ٘ أُوفَٔی َح َٓ ا 

 ٔ إ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َّ٘ ٍٔ َرص٨ِٔطٔ َح ا٦َ بٔبَِي َٗ َّٟٔذي  ًِٔلَي ا
ُ أ َٓ ُط  ٍَ اٟزَّص٩ُِ ٠َُُّ ُط بٔي ُّ٘ َؽ َح ُ٘ َٕ أَِ٪ ی٨َِ َّٟٔذي أ٧ََِوَزُظ َوإِٔ٪ خٔي ُص ا ِٔ ِ٪ كَابَِت َن

 َٕ ٔلَی اٟزَّاص٩ٔٔ َوإَٔلَّ ح٠ُِّ ٩ٔ٤َ إ َٕ اٟثَّ ٍَ نِٔؼ َٓ طٔ أَِ٪ یَِس ِّ٘ ُط  بَٔح َّ٘ ًِٔلَي َح ُ ًَلَی َصِيَئتٔطٔ ث٥َُّ أ َٕ لٔی َرصِىٔي  ٔ َُّط ٣َا أ٧ََِوَزُظ إَٔلَّ ُٟٔيوٗ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ أ٧َ ا

 ًَأجَّل 

اہک امکل ےن ارگ اکی ےئش دو آدویمں ےک اپس رنہ وہ وت اکی رمنہت اےنپ دنی اک ضاقاض رکے اور ےئش رموہں وک انچیب اچےہ اور اکی 

ے ارگ ےئش رموہں ایسی ےہ ہک اس ےک فصن چیب ڈاےنل ےس دورسے رمنہت اک اصقنؿ ںیہن وہات وت آدیھ رمنہت رانہ وک تلہم د

قا اض رکات ےہ اس وک فصن دے 

 

ی

 

ب ہ 

 

پ
چیب رک اکی رمنہت اک دنی ادا رکدںی ےگ اور وج اصقنؿ وہات ےہ وت لک ےئش رموہں وک چیب رک وج رم

اچےہ وت فصن نمث وک رانہ ےک وحاہل رک دے ںیہن وت فلح رکے ںیم  دںی ےگ اور سج رمنہت ےن تلہم دی ےہ وہ ارگ وخیش ےہ

 ےن اس واےطس تلہم دی یھت ہک ےئش رموہں اےنپ احؽ رپ ریمے اپس رےہ رھپ اس اک قح ایس وتق ادا رکدای اجےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 دو آدویمں ےک اپس رنہ رےنھک اک ایبؿ

     1792    حسیث 

َِٟيَص بَٔزص٩ِٕ إَٔلَّ أَِ٪  ِبسٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ٣َا٢ْ إٔ٪َّ ٣َا٢َ ا ٌَ ِبٔس یَزَِص٨ُطُ َسيُِّسُظ َو٠ِٟٔ ٌَ ِٟ و٢ُ فٔی ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ َٗ  َيِظتَرٔكَطُ ا

 امکل ےن ارگ الغؾ وک رنہ رےھک وت الغؾ اک امؽ رانہ ےل ےل اگ رگم بج رمنہت رشط رکےل ہک اس اک امؽ یھب اس ےک اسھت رنہ اہک

 رےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنہ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 ؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایب :   ابب

 رنہ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1793    حسیث 

 ُّٙ َِٟح ٠ًََِيطٔ ا َّٟٔذي  ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ َوأََْقَّ ا َُ ٨ًَِٔس ا ٤ََِٟتا َض٠ََک ا َٓ ا  ًّ و٢ُ ٓٔي٩ِ٤َ اِرَتَض٩َ ٣ََتا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ا َٗ ٌَ ِّٙ َواِجَت٤َ َِٟح بَٔتِش٤َٔيةٔ ا

ِش٤ٔ  َ ًَلَی اٟتَّ ةُ َز٧ ًََْشَ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ ٗٔي٤َُتطُ  ا٢َ ا َٗ وَ٪ زٔی٨َاّرا َو ا٢َ اٟزَّاص٩ُٔ ٗٔي٤َُتطُ ًِْٔشُ َ٘ َٓ َيا فٔی اٟزَّص٩ِٔ  ًَ َّٟٔذي َيةٔ َوَتَسا ُّٙ ا َِٟح ا٧ٔيَر َوا

إَٔذا َوَػ  َٓ ُط  ِٔ ٔ اٟزَّص٩ُِ ٔػ ا٢ُ ٠َّٟٔٔذي بَٔئسظ َ٘ ا٢َ ٣َأٟک يُ َٗ وَ٪ زٔی٨َاّرا  ُج١ٔ ٓٔيطٔ ًِْٔشُ َة ٟرٔلَّ َٔ ا٦َ ت٠َِٔک اٟؼِّ َٗ ٠َِيطٔ ث٥َُّ أَ ًَ  َٕ ٔ ُط أُِح٠ َٔ

ٔلَی اٟزَّاص٩ٔٔ  ا ُرص٩َٔ بٔطٔ ٗٔي١َ ٤ُ٠ِٟٔزَِتض٩ٔٔ اِرزُِز إ َََر ٤٣َّٔ ِٛ ِٟ٘ٔي٤َُة أَ إِٔ٪ ََا٧َِت ا َٓ َٓةٔ بَٔضا  ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ١َّ أَص١ُِ ا َٗ ِٟ٘ٔي٤َُة أَ طٔ َوإِٔ٪ ََا٧َِت ا ِّ٘ َة َح ََ٘ٔيَّ  

ا ُرص٩َٔ بٔطٔ أََخ  َٓاٟزَّص٩ُِ ب٤َٔا ٓٔيطٔ ٤٣َّٔ طٔ  ِّ٘ ِسرٔ َح َ٘ ِٟ٘ٔي٤َُة َٔ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّاص٩ٔٔ َوإِٔ٪ ََا٧َِت ا ِّ٘ َة َح ََ٘ٔيَّ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ   َذ ا

 وک زر رنہ یک دقمار ںیم االتخػ 

 

ں
 
ہ

 

مب

اہک امکل ےن اکی صخش ےن اابسب رنہ راھک وہ رمنہت ےک اپس فلت وہایگ نکیل رانہ اور 

یک تمیق ںیم االتخػ ےہ رانہ اتہک ےہ اس یک تمیق سیب دانیر ےہ ۔ اور رمنہت اتہک ےہ اس یک تمیق دس ںیہن ےہ اہتبل ےئش رموہں 

دانیر یھت اور رنہ سیب دانیر ےہ اور رمنہ ےس اہک اجےئ اگ ہک ےئش رموہں ےک اواصػ ایبؿ رک بج وہ ایبؿ رکے وت اس ےس فلح 

رگ وہ تمیق زر رنہ ےس زایدہ وہ وت رمنہت ےس اہک اجےئ اگ سج دقر زایدہ ےہ ےل رک اگنہ واولں ےس ایسی ےئش یک تمیق درایتف رکںی ا

وہ رانہ وک دے ارگ تمیق مک ےہ وت رمنہت سج دقر مک ےہ رانہ ےس ےل ےل ارگ ربارب ےہ وت ریخ ہصق اکچ ہن ہی ھچک دے ہن وہ ھچک 

 دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رنہ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1794    حسیث 

 ُ٘ َي َٓ أ٪ فٔی اٟزَّص٩ِٔ َیزَِص٨ُُط أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط  َٔ ٔ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج٠َئِن یَِدَت٠ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ٔ و٢ُ اَٗ ة َْشَ ٌَ َُٜط َٔ ٟزَّاص٩ُٔ أَِرص٨َُِت

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ  ی٩َ زٔی٨َاّرا َواٟزَّص٩ُِ َهاصْٔز بَٔئس ا ٌِْٔشٔ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ اِرَتَض٨ُِتُط ٨ِ٣َٔک َٔ و٢ُ ا ُ٘ َّي یُحٔيَم َز٧َا٧ٔيَر َوَي ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ َحً ُٕ ا یَُح٠َّ

 ٔ َٔک ََل زٔیَاَزَة ٓ إِٔ٪ ََاَ٪ ذَٟ َٓ َِّبسٔئَةٔ َٔ٘ٔي٤َةٔ اٟزَّص٩ِٔ  طٔ َوََاَ٪ أَِولَی بٔاٟت ِّ٘ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ بَٔح َٟطُ ٓٔيطٔ أََخَذُظ ا َٕ أَ٪َّ  ا ح٠ُِّ َّ٤ًَ َؼاَ٪  ِ٘ يطٔ َوََل نُ

َّٟٔذي  ُط ا َّ٘ ٔلَيطُ َح ٌِ طٔ اٟزَّص٩َِ َوحَٔياَزتٔطٔ إٔیَّاُظ إَٔلَّ أَِ٪ َيَظاَئ َربُّ اٟزَّص٩ِٔ أَِ٪ يُ ـٔ ِب َ٘ ٔ َِٟي٤ٔئن ٟ ٠َيِ بٔا ًَ  َٕ ا٢َ َوإِٔ٪ ح٠ُِّ َٗ طٔ َوَیأُِخَذ َرص٨َُِط 

ا َ٘ ًَّٟٔي َسمَّ ث٥َُّ ُي ی٩َ ا ٌِْٔشٔ ِٟ ًَلَی ا ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ  َٕ ا ٔ ًَّٟٔي َسمَّ أُِح٠ ی٩َ ا ٌِْٔشٔ ِٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔلَيطُ ََاَ٪ اٟزَّص٩ُِ أَ ٌِ ا أَِ٪ ُت اص٩ٔٔ إ٣َّٔ ٢ُ ٟرٔلَّ

ا أَِ٪  ٠ًََِيطٔ َوَتأُِخَذ َرص٨ََِک َوإ٣َّٔ  َٕ َّٟٔذي َح٠َ ًَلَی  ا ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ  ٨َِک ٣َا َزاَز ا ًَ ََّک َرَص٨َِتطُ بٔطٔ َوَیِبُل١ُ  ٠َُِٗت أ٧َ َّٟٔذي  ًَلَی ا  َٕ ٔ َتِح٠

 ُ٤ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ  َٕ ٦ُ ٣َا َح٠َ َٟز٣َٔطُ ُُغِ  ِٕ ٔ ٥ِ یَِح٠ َٟ ٨ُِط َوإِٔ٪  ًَ َٔک  َٕ اٟزَّاص٩ُٔ بََل١َ ذَٟ إِٔ٪ َح٠َ َٓ  زَِتض٩ُٔ ٗٔي٤َٔة اٟزَّص٩ِٔ 

 رموہں وموجد وہنکیل رانہ زر رنہ دس دانیرایبؿ رکے اور رمنہت سیب دانیر وت رمنہت فلح ااھٹےئ ارگ ےئش اہک امکل ےن ارگ ےئش

رموہں یک سیب دانیر تمیق وہ وت ایس ےئش رموہں وک اےنپ دنی ےک دبےل ںیم ےل ےل اہتبل ارگ رانہ سیب دانیرادا رک ےک اینپ ےئش انیل 

یک تمیق سیب دانیر ےس مک وہ وت رمنہت ےس فلح ےل رھپ رانہ وک اایتخر ےہ ای سیب دانیر اچےہ وت ےل  اتک ےہ ارگ اس ےئش رموہں 

دے رک اینپ ےئش ےل ےل ای وخد یھب فلح ااھٹےئ ہک ںیم ےن اےنت رپ رنہ یک یھت ارگ فلح ااھٹےئ وت سج دقر ےئش رموہں یک تمیق 

  اگ ورہن دانیر ڑپے اگ۔ےس رمنہت ےن دنی زایدہ ایبؿ ایک ےہ وہ اس ےک ذےم ےس اسطق وہاجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رنہ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     1795    حسیث 

إِٔ٪ َص٠ََک اٟزَّص٩ُِ َوتَ  َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ٠َِيطٔ َٗ ًَ َّٟٔذي  ا٢َ ا َٗ وَ٪ زٔی٨َاّرا َو ُّٙ ََا٧َِت لٔی ٓٔيطٔ ًِْٔشُ َِٟح ُط ا َٟ َّٟٔذي  ا٢َ ا َ٘ َٓ  َّٙ َِٟح ا ا ٨َاََکَ

ةُ َز٧َا٧ٔيرَ  ًََْشَ ُّٙ ٗٔي٤َُة اٟزَّص٩ِٔ  َِٟح ُط ا َٟ َّٟٔذي  ا٢َ ا َٗ ةُ َز٧َا٧ٔيَر َو ًََْشَ ََٟک ٓٔيطٔ إَٔلَّ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ  ُّٙ َِٟح ًَ ا َّٟٔذي  ا٢َ ا َٗ ُّٙ ٗٔي٤َُتطُ  َو َِٟح ٠َِيطٔ ا

 َٔ ا٦َ ت٠َِٔک اٟؼِّ َٗ تٔطٔ ث٥َُّ أَ َٔ ًَلَی ٔػ  َٕ ٔ ُط أُِح٠ َٔ إَٔذا َوَػ َٓ طُ  ِٔ ُّٙ ٔػ َِٟح َٟطُ ا وَ٪ زٔی٨َاّرا ٗٔي١َ ٠َّٟٔٔذي  إِٔ٪ ًِْٔشُ َٓ ٔة بَٔضا  َٓ ٔ ز ٌِ ٤َِٟ َة أَص١ُِ ا

٤ُِٟزَِتض٩ُٔ  ا ازَّعَی ٓٔيطٔ ا َََر ٤٣َّٔ ِٛ ١َ ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َةٔ اٟزَّص٩ِٔ َوإِٔ٪  ََا٧َِت ٗٔي٤َُة اٟزَّص٩ِٔ أَ ـَ َٓ َلي اٟزَّاص٩ُٔ ٣َا  ٌِ ًَلَی ٣َا ازَّعَی ث٥َُّ يُ  َٕ ٔ أُِح٠



 

 

طُ  اػَّ َٗ َٟطُ ٓٔيطٔ ث٥َُّ  َّطُ  ٥ًََ أ٧َ َّٟٔذي َز ًَلَی ا  َٕ ٔ ٤ُِٟزَِتض٩ُٔ أُِح٠ عٔی ٓٔيطٔ ا ا یَسَّ َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ ٔ  ََا٧َِت ٗٔي٤َُتطُ أَ َّ اٟزَّص٩ُِ ث٥َُّ أُِح٠ َّٟٔذي ب٤َٔا ب٠ََ َٕ ا

َّٟذٔ  ّٔ ث٩ٔ٤ََ اٟزَّص٩ِٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ ا َس ٣َِب٠َ ٌِ ََ ٠َِيطٔ  ًَ عَی  َّٟٔذي بَقَٔی ٤ُ٠ِٟٔسَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ًَلَی ا  ُّٙ َِٟح ٠َِيطٔ ا ًّٔيا ًَ ٔ اٟزَّص٩ُِ َػاَر ٣ُسَّ ي بَٔئسظ

٤ُِٟزِ  ٠َِيطٔ ا ًَ  َٕ ُة ٣َا َح٠َ ََ٘ٔيَّ ٨ُِط  ًَ َٕ بََل١َ  إِٔ٪ َح٠َ َٓ َٟز٣َُٔط ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ًَلَی اٟزَّاص٩ٔٔ  َٚ ٗٔي٤َٔة اٟزَّص٩ِٔ َوإِٔ٪ ٧َک١ََ  ِو َٓ ا ازَّعَی  َتض٩ُٔ ٤٣َّٔ

َس ٗٔي٤َةٔ اٟزَّص٩ِٔ  ٌِ ََ ٤ُِٟزَِتض٩ٔٔ  ِّٙ ا  َح

اہک امکل ےن ارگ وہ ےئش رموہں ےس فلت وہآ ی اب االتخػ وہا زرنہ یک دقما اور ےئش رموہں یک ںیتمیق رمنہت ےن اہک زر رنہ 

 اور ےئش رموہں یک تمیق دس دانیر یھت اور رانہ ےن اہک زر رنہ دس دانیر  اھ اور ےئش رموہں یک تمیق سیب دانیر یھت وت سیب دانیر  اھ

رمنہت ےس ںیہک ےگ ےئش رموہں ےک اواصػ ایبؿ رک بج وہ ایبؿ رکے وت اس ےس فلح ےل رکاگنہ واولں ےس تمیق اک ادنازہ 

سیت دانیر وہ( وت رمنہت ےس فلح ےل رک سج دقر تمیق زایدہ )الثمدس دانیر( رانہ وک رکاںیئ ارگ تمیق سیب دانیر ےس زایدہ )الثم

دالدںی ےگ ارگ تمیق سیب مک وہ )الثمدنپرہ دانیر( وت رمنہت ےس زر رنہ رپ فلح ےل رک سج دقر تمیق ےہ وہ وگای رمنہت وک ووصؽ 

 رمنہت رانہ ےس ھچک ہن ےل ےکس اگ ارگ فلح ہن ااھٹےل وت سیب وہیکچ ابیق ےک واےطس رانہ ےس فلح ںیل ےگ ارگ وہ فلح ااھٹےئ اگ وت

 دانیر ںیم انتج مک ےہ وہ رانہ ےس رمنہت وک دالدںی ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر وک رکاہی رپ ےنیل اور اس ںیم زایدت رکےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونر وک رکاہی رپ ےنیل اور اس ںیم زایدت رکےن اک ایبؿ

     1796    حسیث 

ي  سَّ ٌَ ٤َُِٟشمَّ ث٥َُّ َیَت ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا ابََّة إ ي اٟسَّ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ َيِشَتِْکٔ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٔک َٗ ٦ُ إٔ٪َّ ذَٟ سَّ َ٘ ٤َِٟکَاَ٪ َویََت ا

َِٟيطٔ  ٔ َي بَٔضا إ سِّ ٌُ َّٟٔذي ُت ٤َِٟکَأ٪ ا ٔلَی ا اَئ َزابَّتٔطٔ إ إِٔ٪ أََحبَّ أَِ٪ َیأُِخَذ َٔکَ َٓ َّرُ  ابَّةٔ یَُدي َٟطُ  َربَّ اٟسَّ بُٔف َزابََّتُط َو ِ٘ ًِٔلَي َذَٟٔک َوَي ُ أ

ابَّةٔ  ٢ُ َوإِٔ٪ أََحبَّ َربُّ اٟسَّ اُئ اِْلَوَّ ٢ُ  اِلْٔکَ اُئ اِْلَوَّ َٟطُ اِلْٔکَ ي َو ٤ُِِٟشَتِْکٔ ي ٨ِ٣ُٔط ا سَّ ٌَ َّٟٔذي َت ٤َِٟکَأ٪ ا ٠َُط ٗٔي٤َُة َزابَّتٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ

ِٟبَ  َّ ا ي حٔيَن ب٠ََ سَّ ٌَ ا ث٥َُّ َت ٌّ اَصا َذاصّٔبا َوَرأج إِٔ٪ ََاَ٪ اِسَتِْکَ َٓ َِٟبِسأََة  ابََّة ا ي اٟسَّ َّٟٔذي اِسَتِْکَ إِٔ٪ ََاَ٪ اِسَتِْکَ َِٟيطٔ ٠ََس ا ٔ ي إ

ُُٔط فٔی ٔ َونِٔؼ َِٟبِسأَة ُٔطُ فٔی ا اَئ نِٔؼ ٢ٔ َوَذَٟٔک أَ٪َّ اِلْٔکَ أئ اِْلَوَّ ُٕ اِلْٔکَ ابَّةٔ نِٔؼ ٤ََّا َٟٔزبِّ اٟسَّ إ٧ٔ ي  َٓ سِّ ٌَ ٤َُِٟت ي ا سَّ ٌَ َت َٓ ةٔ  ٌَ اٟزَِّج

َٟوِ  ٢ٔ َو أئ اِْلَوَّ ُٕ اِلْٔکَ ٠َِيطٔ إَٔلَّ نِٔؼ ًَ ٥َِٟ َیحِٔب  ابَّٔة َو ٥َِٟ  بٔاٟسَّ َِٟيطٔ  ٔ ي إ َّٟٔذي اِسَتِْکَ َِٟب٠ََس ا َّ بَٔضا ا َِٜت حٔيَن ب٠ََ ابََّة َص٠َ أَ٪َّ اٟسَّ



 

 

َٔک أ٣َِزُ أَص١ِٔ اٟتَّ  ًَلَی ذَٟ ا٢َ َو َٗ أئ  ُٕ اِلْٔکَ ي إَٔلَّ نِٔؼ ٥ِ ی٩َُِٜ ٤ُ٠ِِْٟٔکٔ َٟ ي َؿ٤َاْ٪ َو ٤ُِِٟشَتِْکٔ ًَلَی ا ٖٔ ٤َٟٔا َی٩ُِٜ  ِٟدََٔل ي َوا سِّ ٌَ

ٔ أََخُذوا اٟسَّ  ٤َِٟا٢ٔ ََل َتِظتَر َٟطُ َربُّ ا ا٢َ  َ٘ َٓ اّؿا ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ  ا ٩ِ٣َ أََخَذ ٣َاَّل ْٔقَ ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ ا٢َ َو َٗ ٠َِيطٔ  ًَ بٔطٔ َحَيَوا٧ّا َوََل ابََّة 

 َ َيِظت َٓ َُٟط ٓٔيَضا  ٍَ ٣َا ـَ ُظ أَِ٪ َي ٨ًََِضا َویَِْکَ يَضا َوی٨ََِضاُظ  ٍٕ يَُش٤ِّ َذا ٟٔٔش٠َ َٛ َذا َو َٛ ا  ٌّ ٨ًَُِط ٔس٠َ َّٟٔذي ٧ُنَٔی  ٤َِٟا٢َ ا َّٟٔذي أََخَذ ا رٔي ا

ِٟدَٔيارٔ إِٔ٪  ٤َِٟا٢ٔ بٔا بُّ ا ٍَ َذَٟٔک ََفَ َٓإَٔذا َػ٨َ ٤َِٟا٢َ َویَِذَصَب بٔزٔبِٔح َػاحٔبٔطٔ  ٩َ٤َ ا ـِ طُ فٔی یُزٔیُس بَٔذَٟٔک أَِ٪ َي ٌَ  أََحبَّ أَِ٪ یَِسُخ١َ ٣َ

كَا بَِي٨َُض٤َا ٩ِ٣ٔ  ًَلَی ٣َا ََشَ ةٔ  ٌَ ٠ِ ا٢َ  اٟشِّ َٗ ي  سَّ ٌَ ٤َِٟا٢َ َوَت َّٟٔذي أََخَذ ا ًَلَی ا ٠َطُ َرأُِض ٣َأٟطٔ َؿا٨ّ٣ٔا  َٓ ١َ َوإِٔ٪ أََحبَّ  ٌَ َٓ اٟزِّبِٔح 

ّة  ٌَ َٟطُ ٔس٠ِ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ َيِظتَرَٔي  ََٓيأ٣ُِزُُظ َػاحُٔب ا ّة  ًَ ا ـَ ُط اٟزَُّج١ُ َٔ ٌَ ٣َ ٍُ ـٔ ا اٟزَُّج١ُ یُِب ـّ َذَٟٔک أَِي َٛ ٔ َو ُيَداٟ َٓ ُٕ بٔاِس٤َٔضا 

ِٟدَٔيارٔ إِٔ٪  ٠َِيطٔ بٔا ًَ ًَةٔ  ا ـَ ٔ ِٟب إٔ٪َّ َػاحَٔب ا َٓ َٔک  ي ذَٟ سَّ ٌَ َُيَِر ٣َا أ٣َََزُظ بٔطٔ َویََت ًَتٔطٔ  ا ـَ ٔ َيِظتَرٔي بٔب  أََحبَّ أَِ٪ َیأُِخَذ ٣َا اِطتُرَٔي َٓ

 ٔ ُط َؿا٨ّ٣ٔا َٟٔزأِٔض ٣َاٟ ٌَ ٣َ ٍُ ـٔ ٤ُِِٟب َٟطُ ب٤َٔأٟطٔ أََخَذُظ َوإِٔ٪ أََحبَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا ََٓذَٟٔک   طٔ 

اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش اجونر رکاہی رپ ےل اس ارقار ےس ہک الفں اقمؾ کت اجؤں اگ رھپ اس ےس آےگ ڑبھ اجےئ وت اجونر ےک امکل 

اور وک اایتخر ےہ ہک ارگ اچےہ انتج آےگ ایگ ےہ اینت دور اک رکاہی دوتسر ےک وماقف اور ےل ےل ںیہن وت اےنپ اجونر یک تمیق اس دؿ یک 

 اس اقمؾ یک اہجں کت اجان رہھٹا  اھ رکاہی دار ےس ےل ےل اور رکاہی وج ےلہپ رہھٹاکچ  اھ وہ یھب ےل ےل ارگ فرػ اجےن رپ رکاہی وہا  اھ

اور وج آےن رپ رکاہی وہا  اھ وت وج رکاہی رہھٹا  اھ اس اک فصن ےل ویکہکن فصن رکاہی اجےن اک  اھ اور فصن آےن اک اور سج وتق رکاہی 

رےن زایدیت یک اس وتق اس رپ فصن یہ رکاہی وابج وہا  اھ ارگ رکاہی دارےن آےن اجےن ےک ےیل اجونر رکاہی رپ ایل اور بج دا

عنم اجےن یک ہگج اچنہپ وت وہ اجونر رم ایگ وت رکاہی دار رپ اتواؿ ہن وہاگ اور اکل وک فصن رکاہی ےلم اگ ایس رطح ارگ رب ااملؽ اضمرب وک 

ں امؽ ہن رخدیان اور اضمرب ویہ رخدیے اس ایخؽ ےس ہک ںیم امضؿ دے دوں اگ اور عفن اسراامراھکؤں اگ وت رک دے ہک الفں الف

رب ااملؽ وک اایتخر ےہ اچےہ اس ےس امؽ ںیم اضمرتب اقمئ رےھک اچےہ اانپ راسئ ااملؽ ریھپےل ایس رطح اضنتع ںیم اصبح 

دورسا امؽ رخدیے وت اصبح امؽ وک اایتخر ےہ اچےہ ایس امؽ وک اانپ ےھجمس ای اانپ امؽ ارگ ہی ےہک ہک الفں الفں امؽ رخدیان اور وہ صخش 

 راسئ ااملؽ ریھپےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت ےس ربجا وکیئ امجع رکے وت ایک مکح ےہ ۔

  ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت ےس ربجا وکیئ امجع رکے وت ایک مکح ےہ ۔



 

 

     1797    حسیث 

ًَلَی ٩ِ٣َ  َصّة ََٔؼَساَٗٔضا  َضي فٔی ا٣َِزأَةٕ أُٔػيَبِت ٣ُِشَتِْکَ َٗ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ ٣َزَِواَ٪  ِبَس ا ًَ ١َ َذَٟٔک بَٔضا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  ٌَ َٓ 

تی ےہ ہک علااکلمل نب رمواؿ ےن مکح دای اکی وعرت ےک رہم دےنی اک اس صخش رپ سج ےن اس ےس ربجا امجع انب اہشب ےس روا

 ایک  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےس ربجا وکیئ امجع رکے وت ایک مکح ےہ ۔ سج وعرت

     1798    حسیث 

ََّضا إِٔ٪ ََا ّبا إ٧ٔ ا ََا٧َِت أَِو ثَيِّ ٤َِٟزِأََة بِْٔکّ َتٔؼُب ا ِِ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ َي ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ُٚ ٣ِٔث٠َٔضا َوإِٔ٪ َٗ ٠َِيطٔ َػَسا ٌَ َٓ ّة  ٧َِت َُحَّ

٠َِيطٔ  ٌَ َٓ َتَؼَبٔة فٔی َذَٟٔک ٠َُِّ  ََا٧َِت أ٣ََّة  ِِ ٤ُِٟ ًَلَی ا وبََة  ُ٘ َتٔؼٔب َوََل ًُ ِِ ٤ُِٟ ًَلَی ا َٔک  وبَُة فٔی ذَٟ ُ٘ ٌُ ِٟ َؽ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َوا َ٘ طٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ٣َا َن

ٔ إَٔلَّ أَِ٪ َيَظاَئ أَِ٪ يَُش٤َِّ٠طُ  ًَلَی َسيِّسٔظ ََٓذَٟٔک  ِبّسا  ًَ َتٔؼُب  ِِ ٤ُ ِٟ  ا

 ےہ وج صخش یسک وعرت وک  بص رکے رکب وہ ای ہبیث ارگ وہ آزاد ےہ وت اس رپ رہم لثم الزؾ ےہ اور اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح

ارگ ولڈنی ےہ وت ینتج تمیق اس یک امجع یک وہج ےس مک وہآ ی دانی وہاگ اور اس ےک اسھت  بص رکےن واےل وک زسایھب وہیگ نکیل 

رکےک ہی اکؾ ایک وت اتواؿ اس ےک ومٰیل رپ وہاگ رگم بج ومٰیل اس الغؾ وک  ولڈنی وک زسا ہن وہیگ۔ ارگ الغؾ ےن یسک یک ولڈنی  بص

 انجتی ےک دبےل ںیم دے ڈاےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ صخش یسک اجونر ای اھکان فلت رک دے وت ایک مکح ےہ ۔

 ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم اتکب رنہ :   ابب

 وکیئ صخش یسک اجونر ای اھکان فلت رک دے وت ایک مکح ےہ ۔

     1799    حسیث 

ٔ إٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ  يِر َِ ٔ  َ َِٟحَيَوأ٪ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ اِسَتِض٠ََک َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ ا٢َ َیِحٌَي  َٗ ٔ ٠َِيطٔ ٗ ًَ ي٤ََتطُ یَِو٦َ  أَ٪َّ 

ٔلَي َػاحَٔبطُ َٓٔى اِس  ٌِ َُٟط أَِ٪ يُ َِٟحَيَوأ٪ َوََل یَُٜوُ٪  ٠َِيطٔ أَِ٪ یُِؤَخَذ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َِٟيَص  َُٜط  َِٟحَيَوأ٪ اِسَتِض٠َ َتِض٠ََک َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا



 

 

َٔک َٓٔى  ًَِس٢ُ ذَٟ ِٟ٘ٔي٤َُة أَ َٜطُ ا ٠ًََِيطٔ ٗٔي٤َُتُط یَِو٦َ اِسَتِض٠َ  ٩ِٜٔ زُؤق َوَل ٌُ ِٟ َِٟحَيَوأ٪ َوا   بَِي٨َُض٤َا فٔی ا

ٰییحی ےن لقن ایک ہک اہک امکل ےن وج صخش امکل ےس نب وپےھچ اس ےک اجونر وک الہک رک دے وت اےس دؿ یک تمیق دینی وہیگ ہن ہک اس 

 ہک اجونریہی مکح ےہ اور اابسب اک۔ےک امدنن اور اجون اور ایس رطح امکل وک اجونر ےک دبےل ںیم ہشیمہ ایس دؿ یک تمیق دی اجےئ یگ ہن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وکیئ صخش یسک اجونر ای اھکان فلت رک دے وت ایک مکح ےہ ۔

     1800    حسیث 

ا٢َ  ًَلَی َػاحٔبٔطٔ ٣ِٔث١َ  َٗ ٤ََّا َیزُزُّ  إ٧ٔ َٓ ٔ إٔذِٔ٪ َػاحٔبٔطٔ  يِر َِ َٔ ٔ ا٦ ٌَ و٢ُ ٓٔي٩ِ٤َ اِسَتِض٠ََک َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ُ٘ ٜٔي٠َتٔطٔ ٣َأٟک َي ا٣ٔطٔ ب٤َٔ ٌَ َ  ك

َصٔب  ٤ََّا َیزُزُّ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٔة إ٧ٔ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا َٟةٔ اٟذَّ ٔ ا٦ُ ب٨ِ٤َٔز ٌَ ٤ََّا اٟلَّ ٔٔطٔ َوإ٧ٔ َِٟحَيَواُ٪ ٩ِ٣ٔ ٔػ٨ِ َِٟيَص ا َة َو َـّ ٔٔ ِٟ ٔة ا َـّ ٔٔ ِٟ َصَب َو٩ِ٣ٔ ا اٟذَّ

صَٔب  َٟةٔ اٟذَّ ٔ  ب٨ِ٤َٔز

اہک امکل ےن اہتبل ارگ یسک اک اانج فلت رک دے وت ایس مسق اک اانت یہ اانج دے دے ویکہکن اچدنی وسےن )نج اک لثم اور دبؽ وہا رکات 

 ےہ( ےک اشمہب ےہ ہن ہک اجونر ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وکیئ صخش یسک اجونر ای اھکان فلت رک دے وت ایک مکح ےہ ۔

     1801    حسیث 

ََ اٟزَُّج١ُ ٣َاَّل  ٔ و٢ُ إَٔذا اِسُتِوز ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َّي  َٗ َُّط َؿا٩ْ٣ٔ ٤َ٠ِٟٔا٢ٔ َحً َُٟط ْٔل٧َ َٔک اٟزِّبَِح  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٔشطٔ َوَربَٔح ٓٔيطٔ  ِٔ ََ بٔطٔ ٨َٟٔ ابَِتا َٓ

ٔلَی َػاحٔبٔطٔ  یَطُ إ  یَُؤزِّ

 اہک امکل ےن ارگ اامتن ےک رووپں ےس ھچک امؽ رخدیا اور عفن امکای وت وہ عفن اس صخش اک وہاجےئ اگ سج ےک اپس روےپ اامتن ےھت امکل

 وک دانی رضوری ںیہن ویکہکن اس ےن ھج اامتن ںیم فرصػ ایک وت وہ اس اکاضنم وہایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدت اک مکح



 

 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدت اک مکح

     1802    حسیث 

بُوا ٨ًُُ  اَِضٔ َٓ ََّر زٔی٨َطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ َُي َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َّی اهَّللُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِو٢ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ىَي  ٌِ طُ َو٣َ َ٘

ََّر زٔی٨َطُ  َُي  ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣َ طُ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ َ٘ بُوا ٨ًُُ اَِضٔ َٓ 

 زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش اانپ دنی دبؽ ڈاےل وت اس یک رگدؿ امرو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگ :   ابب

 رمدت اک مکح

     1803    حسیث 

َٟئَٔک إٔذَ  إٔ٪َّ أُو َٓ ةٔ َوأَِطَباصٔض٥ِٔ  َٗ ٔ ٔ ٣ِٔث١ُ اٟز٧ََّاز َُيِرٔظ ٔلَی  ٔ إ َد ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ َُّط ٩ِ٣َ ََّخَ ٥ِ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٟ ُٗت٠ُٔوا َو ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ا ُهضَٔز 

ُٖ َتِوبَ  َز ٌِ َّطُ ََل ُت بَ ُيِشتََتابُوا ْٔل٧َ ِ٘ َََٓل أََري أَِ٪ ُيِشتََتاَب َصُؤََلٔئ َوََل ُي ٨ٔ٠ُوَ٪ اِْلِٔسََل٦َ  ٌِ وَ٪ اِلَُِٜفَ َويُ َُّض٥ِ ََا٧ُوا ُئْسُّ ١ُ ُتُض٥ِ َوأ٧َ

إِٔ٪ َتاَب  َٓ َُّط ُيِشتََتاُب  إ٧ٔ َٓ ٔ َوأَِهَضَز َذَٟٔک  ٔلَی َُيِرٔظ َد ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ إ ا ٩ِ٣َ ََّخَ ِوُُٟض٥ِ َوأ٣ََّ َٗ ِو٣ّا ََا٧ُوا  ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٗ ِو أَ٪َّ  َٟ ُٗت١َٔ َوَذَٟٔک  َوإَٔلَّ 

٥ِ َیتُ  َٟ ُٗب١َٔ َذَٟٔک ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوإِٔ٪  إِٔ٪ َتابُوا  َٓ ٔلَی اِْلِٔسََل٦ٔ َوُيِشتََتابُوا  ِوا إ ًَ ٩ٔ بَٔذَٟٔک َٓٔى ًَلَی َذَٟٔک َرأَیُِت أَِ٪ یُِس ٌِ ٥ِ َي َٟ ُٗت٠ُٔوا َو وبُوا 

٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣َ ََّخَ  ِّرُ زٔی٨َ ٧َُزي َواهَّللُ أَ ي َِ َِٟيُضوزٔیَّةٔ َوََل ٩ِ٣َ ُي ٔلَی ا ٔة إ ا٧ٔيَّ ٔة َوََل ٩ِ٣ٔ ا٨َِّْٟصَ ا٧ٔيَّ ٔلَی ا٨َِّْٟصَ َِٟيُضوزٔیَّةٔ إ طُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َد ٩ِ٣ٔ ا

ََٓذَٟٔک  ٔ َوأَِهَضَز َذَٟٔک  َُيِرٔظ ٔلَی  َد ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ إ ٩ِ٤َ ََّخَ َٓ ٥٠ًَُِ  اِْلَِزَیأ٪ ٠ََُِّضا إَٔلَّ اِْلِٔسََل٦َ  َّٟٔذي ًُىَٔي بٔطٔ َواهَّللُ أَ  ا

اہک امکل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہی وج رفامای وج صخش اانپ دنی دبؽ ڈاےل اس یک رگدؿ امرو امہرے زندکی اس ےک ینعم ہی 

وت اؿ وک لتق رکدںی ہی یھب رضوری  ںیہ وج املسمؿ االسؾ ےس ابرہ وہاجںیئ ےسیج زاندہق ای اؿ یک امدنن وت بج املسمؿ اؿ رپ ہبلغ اپںیئ

 ںیئت ںیہن ہک ےلہپ اؿ ےس وتہب رکےن وک ںیہک ویکہکن اؿ یک وتہب اک اابتعر ںیہن وہ اتک وہ رفک وک اےنپ دؽ ںیم رےتھک ںیہ اور اظرہ ںیم اےنپ

ےس وتہب رکاںیئ )اور وج ہبش وہا املسمؿ ےتہک ںیہ نکیل ارگ املسمؿ صخش )یسک ہبش یک وہج ےس( العہین دنی االسؾ ےس رھپ اجےئ وت اس 

 وہ اس وک دور رکدںی( ارگ وتہب رکے وت  رتہ۔ ورہن لتق ایک اجےئ اور وج اکرف اکی رفک ےک دنی وک وھچڑ رک دورسا رفک اک دنی اایتخر رکے

دنی اایتخر رکے اگ ایس ےک ےیل  الثم ےلہپ وہیدی  اھ رھپ رصناین وہاجےئ وت اس وک لتق ہن رکںی ےگ ہکلب وج دنی االسؾ وک وھچڑ رک اور وکیئ

 ہی زساےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمدت اک مکح

     1804    حسیث 

ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  أب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ أَِٔی ٣ُوَسي ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ارٔيِّ  َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ

ا َ٘ َٓ  ٕ زِّبَٔة َخبَر َِ َٟطُ ٤ًَُزُ َص١ِ ََاَ٪ ٓٔي٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ا٢َ  َٗ أَِخبََرُظ ث٥َُّ  َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟأض  ُط  َٟ َ َشأ َٓ زٔيِّ  ٌَ ٥ِ َرُج١ْ اِْلَِط ٌَ َس إِٔسََل٣ٔطٔ  ٢َ َن ٌِ ََ ََفَ  َٛ

٤ِتُ  ٌَ ِ َََٓل َحَبِشُت٤ُوُظ ثَََلثّا َوأَك ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ طُ  َ٘ ب٨َِا ٨ًُُ َْضَ َٓ ب٨َِاُظ  ا٢َ َْقَّ َٗ ٠ُِت٥ِ بٔطٔ  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ ا٢َ  ا َواِستَتَبُِت٤ُوُظ َٗ ّٔ ٕ َرُٔي ٤ُوُظ ١ََُّ یَِو٦

ا٢َ  َٗ ٍُ أ٣ََِز اهَّللٔ ث٥َُّ  ُط یَُتوُب َویَُزأج َّ٠ ٌَ ىٔي َٟ َِ ٥ِ أَِرَق إٔذِ ب٠ََ َٟ ٥َِٟ آ٣ُزِ َو ٥ِ أَِحُْضِ َو َٟ ِّی  ٔن  ٤ًَُزُ ا٠َُّٟض٥َّ إ

دمحم نب علااہلل نب علاااقلری ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےک اپس اکی صخش آای اوب ومٰیس ارعشی ےک اپس ےس رضحت رمع ےن 

اہک مت وک وکیئ اندر زیچ ولعمؾ ےہ وہ صخش وبال اہں اکی صخش اس ےس واہں ےک ولوگں اک احؽ وپاھچ اس ےن ایبؿ ایک رھپ رضحت رمع ےن 

اکرف وہ ایگ  اھ دعبا السؾ ےک رضحت رمع ےن وپداھچ مت ےن اس ےس ایک ایک وہ صخش وبال مہ ےن اےس ڑکپا اور اس یک رگدؿ رمای رضحت 

رکوایئ وہیت اشدئوہ وتہب رکات اور رھپ اہلل ےک مکح امؿ رمع ےن اہک مت ےن اس وک نیت دؿ کت دیق ایک وہات اور رہ روز رویٹ دی وہری رھپ وتہب 

 اتیل رھپ رضحت رمع ےن رفامای ای اہلل ںیم اس وتق واہں وموجد ہن  اھ ںم ےن مکح ایک ہن ںیم وخش وہا بج ہک ےھجم ولعمؾ وہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اینپ وعرت ےک اسھت یسک ا یبن رمد وک اپےئ اس اک ایک مکح ےہ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش اینپ وعرت ےک اسھت یسک ا یبن رمد وک اپےئ اس اک ایک مکح ےہ

     1805    حسیث 

 َٗ َس ب٩َِ ًَُباَزَة  ٌِ َّي ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َس ٍَ ا٣َِزأَتٔی َرُجَّل أَأ٣ُِض٠ُُٔط َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیَِت إِٔ٪ َوَجِسُت ٣َ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ٥َ َن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة ُطَضَساَئ  ٌَ ََ  آتَٔی بٔأَِر

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک ارگ ںیم اینپ وعرت ےک اسھت یسک رمد وک اپؤں ایک  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ

 ںیم اس وک تلہم دوں اہیں کت ہک اچر وگاہ الؤں رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش اینپ وعرت ےک اسھت یسک ا یبن رمد وک اپےئ اس اک ایک مکح ےہ

     1806    حسیث 

ٍَ ا٣َِزأَ  َُٟط اب٩ُِ َخِيبَرٓٔيٕ َوَجَس ٣َ ا٢ُ  َ٘ ٔ ُي ا٦ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ا ٩ًَِ َس ٌّ َت٠َُض٤َا ٣َ َٗ َت٠َطُ أَِو  َ٘ َٓ تٔطٔ َرُجَّل 

 ًَ َٟطُ  زٔيِّ َيِشأ٢َُ  ٌَ ٔلَی أَِٔی ٣ُوَسي اِْلَِط ََٜتَب إ َٓ اُئ ٓٔيطٔ  ـَ َ٘ ِٟ َياَ٪ ا ِٔ اؤَیَة ب٩ِٔ أَِٔی ُس ٌَ ًَلَی ٣ُ أَِطک١ََ  ٩ًَِ َذَٟٔک َٓ لٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب 

ًَلٔیَّ ب٩َِ  َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َشأ٢ََ أَبُو ٣ُوَسي  َٟطُ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی  ُتِدبَٔرن َٟ ٠ًََِيَک  ًَز٣َُِت  ِيَئ ٣َا صَُو بٔأَِرضٔي  ًَلٔیٌّ إٔ٪َّ صََذا اٟظَّ َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ أَِٔی كَأٟٕب 

 ٔ ًَلٔیٌّ أ٧ََا أَبُو َحَش٩ٕ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ََٟک  َ َياَ٪ أَِ٪ أَِسأ ِٔ اؤیَُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ٔلَیَّ ٣ُ َتَب إ َٛ ٥ِ أَبُو ٣ُوَسي  َٟ ٔة ُطَضَساَئ  ِ٪  ٌَ ََ َیأِٔت بٔأَِر

تٔطٔ  َم بٔز٣َُّ ٌِ ٠ُِي َٓ 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اشؾ واولں ںیم ےس اینپ وعرت ےک اسھت اکی رمد وک اپای وت امر ڈاال اس رمد وک ای رمد 

وک اھکل ہک مت رضحت یلع ےس اس ہلئسم وک  وعرت دوونں وک اعموہی نب ایب ایفسؿ اؿ وک اس  ہلصی دوشار وہا اوہنں ےن اوب ومٰیس ارعشی

وپوھچ اوب ومٰیس ےن رضحت یلع ےس وپاھچ رضحت یلع ےن اہک ہی واہعق ریمے کلم ںیم ںیہن وہا ںیم مت وک مسق داتی وہں مت چس ایبؿ رکو 

یلع ےن اہک ںیم اوبا  رضحت ںاہکں ہی ارم وہا اوب ومٰیس ےن اہک ےھجم اعموہی نب ایفسؿ ےن اھکل ےہ ہک ںیم مت ےس اس ہلئسم وک وپوھچ

 نسحل وہں ارگ اچر وگاہ ہن الےئ وت لتق رپ رایض وہ اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذ اک مکح
 

 

 م

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ذ اک مکح
 

 

 م

     1807    سیثح 

ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ َّطُ َوَجَس ٨ِ٣َبُوّذا فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ٩ًَِ ُس٨َيِٕن أَِٔی َج٤ٔي٠ََة َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِي٥ٕ أ٧َ حٔئُِت بٔطٔ إ َٓ

ا٢َ َوَجِستُضَ  َ٘ َٓ ٔ ا٨ََّٟش٤َٔة  ًَلَی أَِخٔذ صَٔذظ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا ُُٔط َیا أ٣َٔيَر ا ي َُٟط َُعٔ ا٢َ  َ٘ َٓ أََخِذتَُضا  َٓ ّة  ٌَ ٔ ا َؿائ

ََٟک  ُضَو َُحٌّ َو َٓ أب اذَِصِب  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َذَٟٔک  َٛ َُٟط ٤ًَُزُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ َُّط َرُج١ْ َػأْٟح  ُتطُ إ٧ٔ َ٘ َٔ ٠َِي٨َا َن ًَ   َوََلُُئُظ َو

 ذ اپای رضحت رمعں ےک زامےن ںیم اوہنں ےن اہک ںیم اس وک رضحت رمع ےک اپس ےل آای رضحت رمع  نینس نب ایب ہلیمج ےن
 

 

اکی م



 

 

رمع ےک رعفی ےن  رضحت ےن وپاھچ وت ےن اس وک ویکں ااھٹای ںیم ےن اہک ہی ڑپے ڑپے رم اجات اس واےطس ںیم ےن ااھٹ ایل اےنت ںیم

 آدیم ےہ رضحت رمع ےن اہک کین ےہ اس ےن اہک اہں رضحت رمع ےن اہک اجدہ اہک اے اریم اوملینم ںیم اس صخش وک اجاتن وہں کین

 ذآزاد ےہ ھجت وک اس یک وال ےلم یگ اور مہ اس اک رخچ دںی ےگ ۔

 

 
 م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگ :   ابب

 ذ اک مکح
 

 

 م

     1808    حسیث 

ًَ  ٩ًَِ ٣َأٟک ٠ُٔ٘وَ٪  ٌِ َُّط َُحٌّ َوأَ٪َّ َوََلئَُط ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن ص٥ُِ َیزٔثُو٧َطُ َوَي ٔ أ٧َ ٨ِ٤َِٟبُوذ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ُ٘  ٨ِطُ َي

 ذ آزاد رےہ اگ اور والء اس یک املسمونں وک ےلم
 

 

یگ ویہ اس ےک وارث وہں ےگ ویہ اس یک رطػ ےس دتی یھب دںی  اہک امکل ےن م

 ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلےک وک ابپ ےس المےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿڑلےک وک ابپ ےس المےن اک

     1809    حسیث 

ًَضَٔس  إؾ  َّٗ َِٟت ََاَ٪ ًُتَِبُة ب٩ُِ أَِٔی َو ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل إؾ أَ٪َّ  ٩ًَِ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ ٔلَی أَخٔيطٔ َس إ

 َٟ ا َٗ َِٟيَک  ٔ ُط إ ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ َة ٣ٔىِّي  ٌَ ا٦َ اب٩َِ َؤٟيَسةٔ َز٣ِ َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٓٔيطٔ  ًَضَٔس إ ِس ََاَ٪  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَخٔی  َٗ ْس َو ٌِ ِتٔح أََخَذُظ َس َٔ ِٟ ًَا٦ُ ا ا ََاَ٪  َّ٤٠َ َٓ ِت 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  ا إ َٗ ََٓتَشاَو أططٔ  ًَلَی َٔفَ ٔ أَِٔی ُؤَٟس  ا٢َ أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟيَسة َ٘ َٓ َة  ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ َِٟيطٔ  ٔ ٠َيِ  إ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ٔ أَ  َة أَخٔی َواب٩ُِ َؤٟيَسة ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ ٓٔيطٔ َو ًَضَٔس إ ِس ََاَ٪  َٗ ْس یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اب٩ُِ أَخٔی  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ ًَلَی َٔفَأططٔ  ِٔی ُؤَٟس 

ِبُس بِ  ًَ ََٟک یَا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ صَُو  ًَ َّی اهَّللُ  أغ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َُٟس ٠َِٟٔٔفَ َِٟو ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َة ث٥َُّ  ٌَ ٩َ َز٣ِ

 َ تَِبَة ب٩ِٔ أ ٌُ ٔ َة اِحَتحٔٔيي ٨ِ٣ُٔط ٤َٟٔا َرأَي ٩ِ٣ٔ َطَبضٔطَٔ  ٌَ ا٢َ َٟٔشِوَزَة ب٨ِٔٔت َز٣ِ َٗ َِٟحَحزُ ث٥َُّ  ٔ ا اصٔز ٌَ ٤َا َرآَصا حَ َو٠ِٟٔ َٓ َِٟت  ا َٗ إؾ  َّٗ َّي ِٔی َو ً

ًَزَّ َوَج١َّ   َٟقَٔی اهَّلَل 



 

 

رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک ہبتع نب ایب واقص ےن رمےت وتق اےنپ اھبیئ دعس نب ایب واقص ےس اہک ہک زہعم یک ولڈنی اک ڑلاک 

 اھٹیب ےہ اس ریمے ہفطن ےس ےہ وت اس وک اےنپ اپس رویھکں وت بج ہکم  حت وہا وت دعس ےن اس ڑلےخ وک ےل ایل اور اہک ریمے اھبیئ اک

ےن وتیص یک یھت اس ےک ےنیل یک علازہعم ےن اہک ہی ڑلاک ریما اھبیئ ےہ ریمے ابپ یک ولڈنی اک اٹیب ےہ دوونں ےن اڑگھا ایک روسؽ 

ر اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اس دعس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ہی اٹیب ےہ ریمے اھبیئ اک اس ےن ےھجم وتیص یک یھت او

 ریمے ابپ یک ولڈنی ےس دیپا وہا ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای علاازہعم ےس ہک ہی ڑلاک ریتا ےہ رھپ رفامای ڑلاک امں ےک

اک اخودن ای امکل اک وہات ےہ اور زان رکےن واےل ےک ےئل رھتپ ںیہ رھپ وسدہ تنب زہعم ےس اہک ہک وت اس ڑلےک ےس رپدہ ایک رک ویکہکن وہ ڑل

 اشمہب  اھ ہبتع نب ایب واقص ےک وسا اس ڑلےک ےن ہن داھکی وسدہ رک اہیں کت ہک ااقتنؽ وہا اس اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےن اک ایبؿڑلےک وک ابپ ےس الم

     1810    حسیث 

ا  ًَِْشّ ٕ َو َة أَِطُضز ٌَ ََ ِت أَِر ًَِتسَّ ا َٓ ٨ًََِضا َزِوُجَضا  َة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َص٠ََک  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی أ٣َُيَّ ًَ ََٜثِت ٨ًَِٔس ٩ًَِ  ٤َ َٓ َجِت حٔيَن َح٠َِّت  ث٥َُّ َتزَوَّ

ٕ ث٥َُّ  َٕ َطِضز ٕ َونِٔؼ َة أَِطُضز ٌَ ََ ًَا ٤ًَُزُ َزِؤجَضا أَِر َس َٓ َٟطُ  َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َحاَئ َزِوُجَضا إ َٓ َّٟسا َتا٣ًا  ََٟسِت َو َو

 ٩ًَِ َِٟت ا٣َِزأَْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ أ٧ََا أُِخبٔرَُک  ا َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َُٟض٩َّ  َ َشأ َٓ َُٗس٣َاَئ  ٔة  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٔ صَ  نِٔشَوّة ٩ِ٣ٔ نَٔشأئ ا ٤َِٟزِأَة ٔ ا ٨ًََِضا َصٔذظ ٠ََک 

ا أََػابََضا َزِوُجضَ  َّ٤٠َ َٓ َُٟسَصا فٔی بَِل٨َٔضا  ََٓحعَّ َو ٣َاُئ  ٠َِيطٔ اٟسِّ ًَ ِت  َ٘ أُصِزٔي َٓ ََٜحَضا َوأََػاَب َزِوُجَضا حٔيَن َح٠َ٤َِت ٨ِ٣ٔطُ  َ َّٟٔذي ٧ ا ا

َضا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ََٓؼسَّ بَٔر  َٛ َُٟس فٔی بَِل٨َٔضا َو َو ِٟ َک ا ٤َِٟاُئ َتََحَّ ََٟس ا َو ِٟ ٤َُٜ٨ًَِا إَٔلَّ ا ىٔي  ِِ ٥َِٟ َیِب٠ُ َُّط  ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ َٚ بَِي٨َُض٤َا َو أب َوََفَّ َِٟدلَّ ا

 ٔ٢ ََٟس بٔاِْلَوَّ َو ِٟ َٙ ا َِٟح  َخيِْر َوأَ

علا اہلل نب اہیم ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت اک اخودن رم ایگ وت اس ےن اچر ےنیہم دس دؿ کت دعت یک رھپ دورسے صخش ےس اکنح 

 ایھب اس ےک اپس اسڑےھ اچر ےنیہم ریہ یھت ہک اکی ڑلاک انج احاص وپرا وت اس اک اخودن رضحت رمع ےک اپس آای اور اس ےن ہی احؽ رک ایل

ایبؿ ایک رضحت رمع ےن اینپ رپاین وعروتں وک اجتیلہ ےک زامےن ںیم ںیھت ولباای اور اؿ ےس وپاھچ اؿ ںیم ےس اکی وعرت وبیل ںیم مت 

الت ابیت وہں ہی احہلم وہآ ی یھت اےنپ ےلہپ اخودن ےس وج رم ایگ وت ضیح اک وخؿ ےچب رپ ڑپےت ڑپےت وہ ہچب وسھک ایگ  اھ وک اس وعرت اک اح

اس ےک ٹیپ ںیم وت بج اس ےن دورسا اکنح ایک رم یک ہنم ےچنہپ ےس رھپ ےچب وک رحتک وہیئ اور ڑبا وہ ایگ رضحت رمع ےن اس یک دصتقی 

 رفامای ہک ریخ وہیئ اہمتری وکیئ ربی ابت ےھجم ںیہن یچنہپ اور ڑلےک اک بسن ےلہپ اخودن ےس اثتب ایک،۔ یک اور اکنح وتڑ ڈاال وت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  المےن اک ایبؿڑلےک وک ابپ ےس

     1811    حسیث 

 ٔ ًَاص٥ُِ فٔی اِْل َِٟحاص٠ٔٔيَّةٔ ب٩ِ٤َٔ ازَّ أب ََاَ٪ ی٠ُٔيُم أَِوََلَز ا َِٟدلَّ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا عٔی ٩ًَِ ُس٠َِىَ ص٤َُا یَسَّ َتَی َرُجََلٔ٪ لَٔکَ أ َٓ ِسََل٦ٔ 

أب  َِٟدلَّ ًَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َس َٓ ََٟس ا٣َِزأَةٕ  ةٔ ث٥َُّ  َو رَّ أب بٔاٟسِّ َِٟدلَّ بَُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َْضَ َٓ ِس اِطتََرََا ٓٔيطٔ  َ٘ َٟ  ُٕ ٔ ائ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟيض٤َٔا  ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا  ّٔ ٔ ائ َٗ 

 َ َِٟت ََاَ٪ َصَذا ْٔلََحٔس اٟزَُّج٠َئِن َیأِتٔيىٔي َوؤَی فٔی إٔب١ٕٔ ْٔل ا َ٘ َٓ ا٢َ أَِخبٔرٔیىٔي َخبََرٔک  َ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة  ا ا ًَ َّي َیُو٩َّ صِ َز َُٗضا َحً ارٔ َٔ ََل ُي َٓ ٠َٔضا 

٠ًََِيَضا   َٕ ٠ًََِيطٔ ز٣َٔاْئ ث٥َُّ َخ٠َ ِت  َ٘ أُصِزٔي َٓ ٨َِضا  ًَ  َٖ ِس اِسَت٤َزَّ بَٔضا َحَب١ْ ث٥َُّ اِنَْصَ َٗ َُّط  ََل أَِزرٔي ٩ِ٣ٔ َوَتُو٩َّ أ٧َ َٓ ىٔي اِْلََّخَ  ٌِ َصَذا َت

ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٕ ٔ ائ َ٘ ِٟ ََّر ا َٜب َٓ ا٢َ  َٗ ََل٦ٔ َوا٢ٔ أَیَُّض٤َا ٔطئَِت  أَیِّض٤َٔا صَُو  ُِ  ٤ًَُزُ ٠ِٟٔ

امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع اجتیلہ ےک وچبں وک وج اؿ اک دوعی رکات االسؾ ےک زامےن ںیم ایس ےس الم دےتی اکی ابر 

ںیم دوونں رشکی ںیہ  دو آدیم دوعی رکےت وہےئ آےئ اکی ڑلےک اک رضحت رمع ےن اق ف وک البای اق ف ےن دھکی رک اہک اس ڑلےک

رضحت رمع ےن اق ف وک درے ےس امرا رھپ اس وعرت وک البای اور اہک وت اانپ احؽ ھجم ےس ہہک اس ےن اکی رمد یک رطػ ااشرہ رک ےک 

  اھ اہیں اہک ہک ہی ریمے اپس آات  اھ اور ںیم اےنپ ولوگں ےک اووٹنں ںیم وہیت یھت وت وہ ھجم ےس اگل ںیہن وہات  اھ ہکلب ھجم ےس اٹمچ راتہ

کت ہک وہ یھب اور یھب یھب امگؿ رکےت ک ل رہ اجےن اک رھپ اجات اور ےھجم وخؿ آای رکات بت دورسا رمد آات وہ یھب تبحص رکات ںیم ںیہن 

اجیتن اؿ دوونں ںیم ےس ہی یسک اک ہفطن ےہ اق ف ہی نس رک وخیش ےک امرے وھپؽ ایگ رضحت رمع ےن اہک ڑلےک ےس ےھجت اایتخر ےہ 

 اچےہ اؿ دونں ںیم ےس ومالت رک ےل ۔ سج ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑلےک وک ابپ ےس المےن اک ایبؿ

     1812    حسیث 

أب  ٩ًَِ  َِٟدلَّ َتزَوَّ  ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ ْة  ََّضا َُحَّ ِت أ٧َ ٔشَضا َوَذََکَ ِٔ ِت َرُجَّل ب٨َٔ ٕ َُغَّ َضي أََحُسص٤َُا فٔی ا٣َِزأَة َٗ اَ٪  َّٔ ًَ َجَضا أَِو ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

ََٟسُظ ب٤ِٔٔث٠ٔض٥ِٔ  ٔسَي َو ِٔ َضي أَِ٪ َي َ٘ َٓ ُط أَِوََلّزا  َٟ ََٟسِت  َو َٓ 

وک آزاد رقار دے رک اکی صخش ےس اکنح ایک اور اوالد وہیئ ہی  ہلصی  رضحت رمع ےن ای امثعؿ ےن بج اکی وعرت ےن دوھہک ےس اےنپ

 ایک ہک اخودن اینپ اوالد وک دفہی دے رک ڑھچاےل اس ےک امدنن الغؾ ولڈنی دے رک ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑلےک وک ابپ ےس المےن اک ایبؿ

     1813    حسیث 

ًَِس٢ُ فٔی َصَذا إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ٩ًَِ ٣َأٟک َ ِٟ٘ٔي٤َُة أ و٢ُ َوا ُ٘  َي

 اہک امکل ےن تمیق دانی تہب  رتہ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ڑلاک یسک صخش ےس الم اجےئ اس یک وارث وہےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ڑلاک یسک صخش ےس الم اجےئ اس یک وارث وہےن اک ایبؿ

     1814    حسیث 

َ  ٩ًَِ ٣َأٟک ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ و٢ُ اِْل٣َِزُ ا ُ٘ ََُٓل٧ّا اب٨ُُِط إٔ٪َّ َذَٟٔک َي ِس أََْقَّ أَِٔی أَ٪َّ  َٗ و٢ُ أََحُسص٥ُِ  ُ٘ َي َٓ ُط ب٨َُوَ٪  َٟ ا فٔی اٟزَُّج١ٔ َیِض٠ُٔک َو

 ٔ ت ٔشطٔ فٔی حٔؼَّ ِٔ ًَلَی َن َّٟٔذي أََْقَّ إَٔلَّ  اُر ا ٔ إِٔنَشإ٪ َواحٕٔس َوََل یَحُوُز إِْٔقَ َّٟٔذي طٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ا٨ََّٟشَب ََل َیِثبُُت ََٔظَضاَزة َلي ا ٌِ أَبٔيطٔ ُي

 ٔ َّٟٔذي بَٔئسظ ٤َِٟا٢ٔ ا ِسَر ٣َا ُئؼيبُُط ٩ِ٣ٔ ا َٗ َٟطُ   َطضَٔس 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ اکی صخش رماجےئ اور یئک ےٹیب وھچڑ اجےئ اب اکی اٹیب اؿ ںیم ےس ہی ےہک ہک ریمے 

یم ےک ےنہک ےس اس اک بسن اثتب ہن وہاگ اور واروثں ےک وصحں ںیم ےس اس ابپ ےن ہی اہک  اھ ہک الفں صخش ریما اٹیب ےہ وت اکی آد

 وک ھچک ہن ےلم اگ اہتبل سج ےن ارقار ایک ےہ اس ےک ےصح ںیم ےس اس وک ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ڑلاک یسک صخش ےس الم اجےئ اس یک وارث وہےن اک ایبؿ

     1815    حسیث 

َيأُِخُذ  َٓ َُٟط َویَتِرَُک ٔستَّ ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر  َٔک أَِ٪ یَِض٠َٔک اٟزَُّج١ُ َویَتِرَُک اب٨َِئِن  ٔشيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت   ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ثَََلَث َٗ



 

 

َّٟٔذي َط  ًَلَی ا َيُٜوُ٪  َٓ ََُٓل٧ّا اب٨ُُِط  َِٟضأَٟک أََْقَّ أَ٪َّ  َٙ ٣ٔائَُة زٔی٨َارٕ ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر ث٥َُّ َيِظَضُس أََحُسص٤َُا أَ٪َّ أَبَاُظ ا ضَٔس ٠َّٟٔٔذي اِسُت٠ِٔح

ُط اِْلََّخُ أََخ  َٟ ِو أََْقَّ  َٟ َٙ َو ٔح َٟ ِو  َٟ  ٔٙ ٤ُِِٟشَت٠َِح ُٕ ٣ٔيَرأث ا ا َوَذَٟٔک نِٔؼ ـّ ُط َوثََبَت َنَشبُُط َوصَُو أَِي َّ٘ اِسَت١َ٤َِٜ َح َٓ ي  ٤ِٟٔائََة اِْلَُِّخَ َذ ا

 َ ٠َِيَضا أ ٌَ َٓ َِٟوَرثَُة  ًَلَی َزِؤجَضا َوی٨ُِْٔکُ َذَٟٔک ا ًَلَی أَبٔيَضا أَِو  ی٩ِٔ  ٤َِٟزِأَةٔ ُتٔقُّ بٔاٟسَّ َٟةٔ ا ٔ یِ ب٨ِ٤َٔز َٟطُ بٔاٟسَّ ِت  َّٟٔذي أََْقَّ ٔلَی ا ٍَ إ َٓ ٩ٔ ِ٪ َتِس

َِٟوَرثَٔة ٠َُِّض٥ِٔ إِٔ٪ ََا٧َِت ا٣َِزأَّة َورٔثَِت اٟثُّ  ًَلَی ا ِو ثََبَت  َٟ ی٩ِٔ  َٔک اٟسَّ َّٟٔذي ُئؼيبَُضا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِسَر ا زٔی٥ٔ ث٩َ٤ُُ َزی٨ِٔطٔ َٗ َِ ِٟ ٔلَی ا ِت إ ٌَ َٓ ٩َ٤ُ َز

 ٔ َٕ َزی٨ِ زٔی٥ٔ نِٔؼ َِ ِٟ ٔلَی ا ِت إ ٌَ َٓ َٕ َز َُٟط ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ َوإِٔ٪ ََا٧َِت اب٨َِّة َورٔثَِت ا٨ِِّٟؼ َِٟيطٔ ٩ِ٣َ أََْقَّ  ٔ ٍُ إ َٓ ًَلَی حَٔشأب صََذا یَِس  طٔ 

 اہک امکل ےن اس یک ریسفت ہی ےہ اکی صخش رماجےئ اور دو ےٹیب وھچڑ اجےئ اور ھچ وس دانیر رہ اکی اٹیب نیت نیت وس دانیر ےل رھپ اکی اٹیب

صخش ریما اٹیب ےہ وت وہ اےنپ ےصح ںیم ےس اس وک وس دانیر دے ویکہکن اکی  ہی ےہک ہک ریمے ابپ ےن ارقار ایک  اھ اس ارم اک ہک الفں

بسن وارث ےن ارقار ایک اکی ےن ارقار ہن ایک وت اس وک آداھ ہصح ےلم اگ ارگ وہ یھب ارقار رکاتیل وت وپرا ہصح ینعی دو وس دانیر ےتلم اور 

ذےم رپ رقض اک ارقار رکے اور ابؼ وارث ااکنر رکںی وت وہ اےنپ  اثتب وہاجات اس یک اثمؽ ہی ےہ اکی وعرت اےنپ ابپ ای اخودن ےک

 ےصح ےک وماقف اس ںیم ےس رقہض ادا رکے ایس اسحب ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ڑلاک یسک صخش ےس الم اجےئ اس یک وارث وہےن اک ایبؿوج

     1816    حسیث 

َٕ َػ  ٔ ًَلَی أَبٔيطٔ َزی٨ِّا أُِح٠ ََُٔلٕ٪  ٔ ٤َِٟزِأَةُ أَ٪َّ ٟ ًَلَی ٣ِٔث١ٔ ٣َا َطضَٔسِت بٔطٔ ا ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ َطضَٔس َرُج١ْ  َٗ ٔ ٍَ َطَضاَزة ی٩ِٔ ٣َ احُٔب اٟسَّ

زٔی٥ُ  َِ ِٟ ًِٔلَي ا ُ ٔ َوأ یِ  َطاصٔسٔظ ًَلَی َػاحٔٔب اٟسَّ ٔ ْٔلَ٪َّ اٟزَُّج١َ َتُحوُز َطَضاَزتُطُ َویَُٜوُ٪  ٤َِٟزِأَة َٟةٔ ا ٔ َِٟيَص َصَذا ب٨ِ٤َٔز طُ ٠ََُُّط َو َّ٘ ٍَ َح ٩ٔ ٣َ

 َٟ َّٟٔذي أََْقَّ  ِٕ أََخَذ ٩ِ٣ٔ ٣ٔيَرأث ا ٔ ٥ِ یَِح٠ َٟ إِٔ٪  َٓ ُط  ُط ٠ََُّ َّ٘ َٕ َوَیأُِخَذ َح ٔ ٔ أَِ٪ َیِح٠ ٔ َطاصٔسٔظ ِسَر ٣َا ُئؼيبُُط ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطَضاَزة َٗ طُ 

اُرظُ  ٠َِيطٔ إِْٔقَ ًَ َِٟوَرثَُة َوَجاَز  طٔ َوأ٧ََِْکَ ا ِّ٘ َّطُ أََْقَّ بَٔح ی٩ِٔ ْٔل٧َ  اٟسَّ

اہک امکل ےن اکی رمد یھب اس رقض وخاہ ےک رق ے اک وگاہ وہ وت اس وک فلح دے رک رتےک ںیم ےس وپرا رقہض دالدںی ےگ۔ ویکہکن 

وہ اور دمیع یھب فلح رکے وت دوعٰی اثتب وہاجات ےہ اہتبل ارگ رقض وخاہ فلح ہن رکے وت وج وارث ارقار رکات اکی رمد بج وگاہ 

 ےہ ایس ےک ےصح ےک وماقف رقہض ووصؽ رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ولڈنویں یک اوالد اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنویں یک اوالد اک ایبؿ

     1817    حسیث 

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ یََلئُوَ٪ َوََل  َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  زُٟٔوص٩َُّ ََل ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌِ َتأِتٔيىٔي  ئَٔسص٥ُِ ث٥َُّ َي

وا ُٛ ُس أَِو اِتزُ ٌِ ََ ًِزُٟٔوا  ا َٓ ََٟسَصا  ُت بٔطٔ َو ِ٘ َِٟح ٥ََّٟ بَٔضا إَٔلَّ أَ ِس أَ َٗ ُٖ َسيُِّسَصا أَِ٪  ٔ تَر ٌِ  َؤٟيَسْة َي

علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای ایک احؽ ےہ ولوگں وک امجع رکےت ںیہ اینپ ولڈنویں ےس رھپ اؿ ےس دجا وہ 

ںیہ اب ےس ریمے اپس وج ولڈنی آےئ یگ اور اس ےک ومیل وک ارقار وہاگ اس ےس امجع رکےن اک وت ںیم اس ڑلےک وک ومیل ےس  اجےت

 المدوں اگ مت وک اایتخر ےہ اچےہ زعؽ رکو ای ہن رکو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنویں یک اوالد اک ایبؿ

     1818    حسیث 

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ یََلئُوَ٪ َو  َٗ أب  َِٟدلَّ ََّضا أَِخبََرِتُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َة ب٨ِٔٔت أَِٔی ًُبَِيٕس أ٧َ ٔٔيَّ جِ ٩ًَِ َػ ٩َ ََل ََلئَٔسص٥ُِ ث٥َُّ یََسًُوص٩َُّ یَِْخُ

 ٌِ ََ أَِرٔس٠ُوص٩َُّ  َٓ ََٟسَصا  ُت بٔطٔ َو ِ٘ َِٟح ِس أَ َٗ ٥ََّٟ بَٔضا إَٔلَّ  ِس أَ َٗ ُٖ َسيُِّسَصا أَِ٪  ٔ تَر ٌِ  ُس أَِو أ٣َِٔشُٜوص٩َُّ َتأِتٔيىٔي َؤٟيَسْة َي

 اؿ وک وھچڑ دےتی ہیفص نب دیبع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای ایک احؽ ےہ ولوگں وک امجع رکےت ںیہ اینپ ولڈنویں ےس رھپ

ںیہ وہ یلکن رھپیت ںیہ اب ریمے اپس وج ولڈنی آےئ یگ اور ومیل اک ارقار وہاگ اس ےس تبحص رکےن اک وت ںیم اس ےک ڑلےک اک بسن 

 ومیل ےس اثتب رکدوں اگ اب اس ےک دعب اچےہ اںیہن اجیھب رکو اچےہ روےک راھک رکو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولڈنویں یک اوالد اک ایبؿ

     1819    حسیث 

َٟٔس إَٔذا َج٨َِت ٔج٨َاَیّة َؿ٩َٔ٤ َسيُِّسَصا ٣َا بَِي٨َضَ  ٩ًَِ ٣َأٟک َِٟو و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی أ٦ُِّ ا ُ٘ ُط أَِ٪ ُيَش٤َِّ٠َضا َي َٟ َِٟيَص  ا َوبَيَِن ٗٔي٤َتَٔضا َو



 

 

َََر ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َتَٔضا ِٛ ٠َِيطٔ أَِ٪ یَِح١َٔ٤ ٩ِ٣ٔ ٔج٨َایَتَٔضا أَ ًَ َِٟيَص   َو

اہک امکل ےن اؾ ودل بج انجتی رکے وت ومٰیل اس اک اتواؿ دے اور اؾ ودل وک اس انجتی ےک وعض ںیم ںیہن دے  اتک رگم تمیق ےس 

 ہن دے اگ۔زایدہ اتواؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجنب زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رجنب زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1820    حسیث 

ٔ ب٩ِٔ ُُعِ  َٟطُ ٩ًَِ صَٔظا٦ نَٔی  َٓ َتّة  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِحَيا أَِرّؿا ٣َيِّ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕٚ َوَة  زِ ٌٔ ٔ َِٟيَص ٟ َو

 َها٥ٕٟٔ 

ےہ وج صخش ملظ  رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن وج صخش رجنب زنیم وک آابد رکے وہ ایس یک

 ےس واہں ھچک فرصػ رکے اس وک ھچک قح ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رجنب زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1821    حسیث 

َٟطُ ًَ  نَٔی  َٓ َتّة  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِحَيا أَِرّؿا ٣َيِّ َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ِ 

 علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای وج صخش رجنب زنیم وک آابد رکے وہ ایس یک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رجنب زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1822    حسیث 

ًَلَی َذَٟٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 



 

 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپین ےنیل اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اپین ےنیل اک ایبؿ

     1823    حسیث 

َّطُ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أ٧َ سٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ا٢َ فٔی َسِي١ٔ ٣َِضزُورٕ  ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ب٠ََ

 ١ٔ َٔ ًَلَی اِْلَِس ًِلَی  َ َبئِن ث٥َُّ یُزِٔس١ُ اِْل ٌِ َٜ َّي اِل  َو٣َُذی٨ِٕٔب ی٤َُِشُک َحً

انولں ںیم اکی اک انؾ رہموز  اھ اور دورسے اک انؾ علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای دو

   ہک سج اک ابغ انہل ےک لصتم ےہ وہ اےنپ ابغ ںیم ونخٹں ونخٹں اپین رھب ےک رھپ دورسے ےک ابغ ںیم اپین وھچڑ دے ۔

 

 
 ذمی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اپین ےنیل اک ایبؿ

     1824    حسیث 

 ٔ ٍَ ب ٤َِٟأئ ٟٔي٨َ٤ُِ ١ُ ا ـِ َٓ  ٍُ ا٢َ ََل ی٨َ٤ُِ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََ َ ِٟک  طٔ ا

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ںیہن رواک اجےئ اگ اپین وج چب راہ وہ اتہک اھگسن چب اجےئ ۔اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اپین ےنیل اک ایبؿ

     1825    یثحس 

 ُ ا٢َ ََل ی َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ََّضا أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ٕ ٍُ بٔئِز ِ٘ ٍُ َن ٨َ٤ِ 

  ےس ونکیئ ےک وج چب رےہ ۔رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہن عنم ایک اجےئ اس اپین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رموت اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رموت اک ایبؿ

     1826    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٤َِٟازٔنٔیِّ  اَر ٩ًَِ َیِحٌَي ا َر َوََل َٔضَ ا٢َ ََل ََضَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ییحی نب امعرہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہن رضر ےہ االسؾ ںیم ہن رضار ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رموت اک ایبؿ

     1827    حسیث 

٥ِ َجاَرُظ َخَظَبّة  ُٛ ٍُ أََحُس ا٢َ ََل َی٨َ٤ِ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل زُٔزَصا فٔی ٔجَسارٔظ ِِ و٢ُ أَبُو صَُزیَِزَة  َي ُ٘ ث٥َُّ َي

َتا٥ُِٜٔٓ  ِٛ زٔٔؿيَن َواهَّللٔ َْلَِر٣ٔيَنَّ بَٔضا بَيَِن أَ ٌِ ٨ًََِضا ٣ُ  ٥ِ ُٛ  ٣َا لٔی أََرا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن عنم رکےت مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اسمہہی وک ڑکلی اگڑےن ےس اینپ 

 اوبرہریہ ےتہک ےھت ایک وہج ےہ ہک مت اس دحثی وک وتمہج وہ رک ںیہن ےتنس مسق دخا یک ںیم اس وک وخب وہشمر رکوں اگ۔دویار ںیم رھپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وت اک ایبؿرم

     1828    حسیث 

أََراَز أَِ٪  َٓ َزیِٔف  ٌُ ِٟ ُط ٩ِ٣ٔ ا َٟ َٚ َخ٠ٔيّحا  َة َسا َٔ اَک ب٩َِ َخ٠ٔي حَّ َـّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ اٟ ٤َِٟازٔنٔیِّ  ٔس ب٩ِٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ا ی٤َُزَّ بٔطٔ فٔی أَِرٔق ٣َُح٤َّ

اُک ٥َٟٔ َت٤ِ  حَّ َـّ َُٟط اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ْس  أََِی ٣َُح٤َّ َٓ ک٥ََّ٠َ ٣َِش٤َ٠ََة  َٓ ْس  ََِی ٣َُح٤َّ أ َٓ َک  ا َوََل َيُْضُّ َّل َوآَّٔخّ ُب بٔطٔ أَوَّ ْة َتِْشَ ٌَ َٔ ََٟک ٨ِ٣َ ىٔي َوصَُو  ٌُ ٨َ

ِّیَ  أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُدل َٓ َس ب٩َِ ٣َِش٤َ٠ََة  أب ٣َُح٤َّ َِٟدلَّ ًَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َس َٓ أب  َِٟدلَّ اُک ٤ًََُز ب٩َِ ا حَّ َـّ ا٢َ ٣َُح٤َّ  ٓٔيطٔ اٟ َ٘ َٓ ا٢َ َسبٔي٠َطُ  َ٘ َٓ ْس ََل 

ا٢َ ٣ُ  َ٘ َٓ َک  ا َوصَُو ََل َيُْضُّ َّل َوآَّٔخّ ٍْ َتِشقٔی بٔطٔ أَوَّ ٔ ََٟک ٧َآ ُط َوصَُو  ٌُ َٔ ٍُ أََخاَک ٣َا َی٨ِ ا٢َ ٤ًَُزُ َواهَّللٔ ٤ًَُزُ ٥َٟٔ َت٨َ٤ِ َ٘ َٓ ْس ََل َواهَّللٔ  َح٤َّ



 

 

َٓأ٣َََزُظ ٤ًَُزُ أَِ٪ ی٤َُ  ًَلَی بَِل٨َٔک  ِو  َٟ َي٤ُزَّ٪َّ بٔطٔ َو اُک َٟ حَّ َـّ ١َ اٟ ٌَ َٔ َٓ  زَّ بٔطٔ 

ییحی نب امعرہ ےس رواتی ےہ ہک احضک نب قو ہف ےن اکی رہن اکنیل رعض ںیم ےس دمحم نب  ہملس یک زنیم ںیم ےس وہ رک اوہنں ےن عنم 

رضر یہن دمحم ہن امان احضک  ایک احضک ےن اہک مت ویکں عنم رکےت وہ اہمترا وت اس ںیم عفن ےہ اینپ زنیم وک اوؽ اور آرخ اپین دای رکان اور ھچک

 ےن رضحت رمع ےس ایبؿ ایک رضحت رمع ےن دمحم نب  ہملس اک الب رک اہک مت ااجزت دو دمحم ےن اہک ںیم ہن دوں اگ رضحت رمعں ےن اہک مت اےنپ

اوؽ اور آرخ ںیم اور اہمترا  اھبیئ املسمؿ وک ایسی ابت ےس عنم رکےت وہ سج ںیم اس اک عفن ےہ اور اہمترا یھب عفن ےہ مت یھب اپین ایل رکان

ھچک رضر ںیہن دمحم ےن اہک مسق دخا یک ںیم ااجزت ہن دواگن رضحت رمع ےن اہک وہ رہن اہبیئ اجےئ ارگہچ اہمترے ٹیپ رپ ےس وہ رھپ 

 رضحت رمع ےن احضک وک مکح ایک رہن اجری رکےن اگ دمحم نب  ہملس یک زنیم ےس وہ رک احضک ےن ااسی یہ اہک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رموت اک ایبؿ

     1829    حسیث 

 ٌَ ٔ ٟ ٍْ ٔ َربٔي ظ ا٢َ ََاَ٪ فٔی َحائٔٔم َجسِّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٤َِٟازٔنٔیِّ  ٖٕ أَِ٪ ٩ًَِ َیِحٌَي ا ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  أََراَز  َٓ  ٕٖ ِو ًَ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ًَِبُس اٟزَّ  ک٥ََّ٠َ  َٓ َِٟحائٔٔم  ُط َػاحُٔب ا ٌَ ٨َ٤َ َٓ ٔلَی أَِرٔؿطٔ  ُب إ َِٟحائٔٔم ؤَی أَِْقَ ٔلَی ٧َاحَٔيٕة ٩ِ٣ٔ ا ُط إ َٟ أب فٔی یَُحوِّ َِٟدلَّ ٖٕ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِو ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

 َٓ ٖٕ بَٔتِحؤی٠ٔطٔ َذَٟٔک  ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ َضي ٟ َ٘ 

ییحی نب امعرہ ےس رواتی ےہ ہک ریمے دادا ےک ابغ ںیم ےس وہ رک اکی رہن یتہب یھت علاارلنمح نب وعػ یک علاارلنمح ےن ہی اچاہ ہک 

کل ینعی ریمے داد ےن ااجزت ہن دی اس وک ابغ یک دورسی رطػ ےس ےل اجںیئ ویکہکن وہ رقبی  اھ اؿ یک زنیم ےس نکیل ابغ ےک ام

 علاارلنمح ےن رضحت رمع ےس ایبؿ ایک رضحت رمع ےن ااجزت دے دی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمسق اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿتمسق 

     1830    حسیث 



 

 

ا٢َ أَیُّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  یلٔیِّ أ٧َ ٔة ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ َِٟحاص٠ٔٔيَّ ُٗٔش٤َِت فٔی ا ٤َا َزإر أَِو أَِرٕق 

ٔة َوأَی٤َُّا َزارٕ  َِٟحاص٠ٔٔيَّ ِش٥ٔ ا َٗ ًَلَی  نَٔی  َٓ  ٔ ِش٥ٔ اِْلِٔسََل٦ َٗ ًَلَی  َٓنَٔی  َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ َضا اِْلِٔسََل٦ُ َو َٛ  أَِو أَِرٕق أَِزَر

وثر نب زدی و یلی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وج زنیم ای اکمؿ اجتیلہ ےک زامےن ںیم ےک می وہ اکچ ےہ وہ 

 ےک زامےن کت ےک می ںیہن وہیئ وت وہ االسؾ ےک اقدعوں ےک وماقف ےک می وہیگ ۔ ایس وطر رپ راگیہ اہتبل وج اکمؿ ای زنیم االسؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تمسق اک ایبؿ

     1831    حسیث 

ٔح إَٔلَّ ٩ًَِ ٣َ  ـِ ٍَ ا٨َّٟ َش٥ُ ٣َ ِ٘ ١َ ََل يُ ٌِ َِٟب ا٠َٔٓةٔ إٔ٪َّ ا أَٟيةٔ َواٟشَّ ٌَ ِٟ و٢ُ ٓٔي٩ِ٤َ َص٠ََک َوَتَزَک أ٣ََِواَّل بٔا ُ٘  أَِ٪ یَزَِضي أَص٠ُُِط بَٔذَٟٔک أٟک َي

 َ ئِن إَٔذا ََاَ٪ ُيِظبُٔضَضا َوأَ٪َّ اِْل٣ََِوا٢َ إَٔذا َ ٌَ ِٟ ٍَ ا َش٥ُ ٣َ ِ٘ ١َ ُي ٌِ َِٟب ا٦ُ َوإٔ٪َّ ا َ٘ َُّط ُي ارْٔب أ٧َ َ٘ َّٟٔذي بَِي٨َُض٤َا ٣َُت ٕ ا ا٧َِت بٔأَِرٕق َواحَٔسة

َٟةٔ  ٔ ٨ِ٤َِٟز ٔ ا وُر بَٔضٔذظ ٤ََِٟشا٩ُٔٛ َواٟسُّ َش٥ُ بَِي٨َُض٥ِ َوا ِ٘  ١َُُّ ٣َا٢ٕ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ ُي

اسھت الم رک ےک می ہن رکںی ےگ ہکلب دجا  اہک امکل ےن ارگ اکی صخش رماجےئ اور ابراین اور اچیہ زںینیم وھچڑ اجےئ وت ابراین وک اچیہ ےک

دجاےک می رکںی ےگ۔ )ویکہکن ابراین اک اگلؿ دوساں ہصح اور اچیہ اک وسیباں ہصح دیپاوار اک( رگم بج بس رشکی الم رک ےک می رکےن 

ےگ ۔ )ویکہکن اؿ اک داھرا اکی ےہ  رپ رایض وہاجںیئ وت الم رک ےک می رکدںی ےگ اہتبل ابراین اور زری اتالب ای اکرسی وک الم رک ےک می رکدںی

ینعی دوونں ومسقں یک زونیمں اک اگلؿ دیپاوار اک دوساں ہصح ےہ ایس رطح ارگ یسک مسق ےک امؽ وہں اکی یہ ہگج اور اکی دورسے 

 ےک اشمہب وہں وت رہ اکی امؽ یک تمیق اگل رک اکی اسھت ےک می رکدںی ےگ اکمونں اور  رھوں اک یھب یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وضاری اور رحہسی اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وضاری اور رحہسی اک ایبؿ

     1832    حسیث 

 َ سٔ ب٩ِٔ ٣َُحيَِّؼَة أَ٪َّ ٧ ٌِ ا٦ٔ ب٩ِٔ َس َّی ٩ًَِ ََحَ َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٓشَسِت ٓٔيطٔ  َ أ َٓ ًَازٕٔب َزَخ٠َِت َحائَٔم َرُج١ٕ  ّة ٠ِٟٔبََرأئ ب٩ِٔ  َٗ ا



 

 

يِ  ٤ََِٟوأشي بٔا٠َّٟ َِٓشَسِت ا َوَضا بٔا٨ََّٟضارٔ َوأَ٪َّ ٣َا أَ ِٔ ٔ َِٟحَوائٔٔم ح ًَلَی أَص١ِٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  ًَلَی أَص٠ِٔضَ اهَّللُ   ا١ٔ َؿا٩ْ٣ٔ 

رحاؾ نب دعس ہصیحم ےس رواتی ےہ ہک ربا نب اعزب اک اوٹن اکی ابغ ںیم الچ ایگ اور اصقنؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

 ںیم اج رک اصقنؿ رکے وت امضؿ اس اک 

 

غ

 

غ

مکح ایک ہک ابغ یک افحتظ دؿ وک ابغ واےل ےک ذےم رپ ےہ اہتبل ارگ رات وک یسک اک اجونر اب

 کل رپ وہاگ ۔اجونر ےک ام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وضاری اور رحہسی اک ایبؿ

     1833    حسیث 

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحاكٕٔب أَ٪َّ  ًَ ٔلَی ٤ًَُزَ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  َٔک إ ٍَ ذَٟ ٔ وَصا ََفُٓ َٓا٧َِتََحُ ّة َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة  َٗ ُٗوا ٧َا ا َٟٔحاكٕٔب َْسَ ّ٘ َرٗٔي

ُض٥ِ ث٥َُّ  ٌُ ا٢َ ٤ًَُزُ أََراَک تُحٔي َٗ ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ ث٥َُّ  َل ِ٘ ٠ِٔت أَِ٪ َي ثٔيَر ب٩َِ اٟؼَّ َٛ أ٣َََز ٤ًَُزُ  َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ َواهَّللٔب٩ِٔ ا َٗ ٣ّا    ٨٣َََّک ُُغِ َْلَُُغِّ

َضا ٩ِ٣ٔ  ٌُ ٨ُِت َواهَّللٔ أ٨َ٣َِ ُٛ ِس  َٗ ٤ُِٟزَنٔیُّ  ا٢َ ا َ٘ َٓ تَٔک  َٗ ٥ِ ث٩ُ٤ََ ٧َا َٛ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔزَنٔیِّ  َٗ ٠َِيَک ث٥َُّ  ًَ  ُّٙ ًِٔلطٔ َيُظ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ ٍٔ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  أَِربَ

 ث٤ََاَ٪ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ 

رواتی ےہ ہک الغومں ےن اکی صخش اک اوٹن رچا رک اکٹ ڈاال بج ہی دقمہم رضحت رمع ےک اپس ییحی نب علاارلنمح نب احبط ےس 

ایگ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ریثک نب تلص ےس اہک اؿ الغومں اک اہھت اکٹ ڈاؽ رھپ احبط ےس اہک ںیم اتھجمس وہں ہک وت اؿ الغومں 

ا یک ںیم ھجت ےس ااسی اتواؿ دالؤں اگ وج ھجت رپ تہب رگاؿ زگرے آپ یلص وک وھباک راتھک وہاگ رھپ رضحت رمع ےن اہک احبط ےس مسق دخ

اہلل ہیلع وملس ےن اوٹن واےل ےس وپاھچ ریتا اوٹن ےنت اک وہاگ اس ےن اہک ںیم ےن اچر وس درمہ وک اےس اس ےن ںیہن اچیب رضحت رمع 

 ےن اہک وت آھٹ وس درمہ اس ےک دے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وضاری اور رحہسی اک ایبؿ

     1834    حسیث 

٩ِٜٔ ٣ََضي أ٣َِ  ِٟ٘ٔي٤َةٔ َوَل ٕٔ ا ٌٔي ـِ ١ُ٤َ ٨ًَِٔس٧َا فٔی َت ٌَ ِٟ ًَلَی َصَذا ا َِٟيَص  و٢ُ َو ُ٘ ز٦َُ ٩ًَِ ٣َأٟک َي ِِ ٤ََّا َي َّطُ إ٧ٔ ًَلَی أ٧َ زُ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس٧َا 

ابَّٔة یَِو٦َ َیأُِخُذصَا ٔ أَِو اٟسَّ ٌٔير َِٟب  اٟزَُّج١ُ ٗٔي٤ََة ا



 

 

 

 

می ت
ق
اہک امکل ےن امہرے زندکی تمیق دودنچ ےنیل ںیم اس رواتی رپ لمع ہن وہاگ نکیل در آدم ولوگں یک ہی ریہ ہک اس اجونر یک وج 

 وہ دینی وہیگ۔رچاےن ےک دؿ وہیگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش یسک اجونر وک اصقنؿ اچنہپےئ اس اک مکح ۔

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش یسک اجونر وک اصقنؿ اچنہپےئ اس اک مکح ۔

     1835    ثحسی 

ِسَر ٣َا نَ  َٗ َّٟٔذي أََػابََضا  ًَلَی ا َِٟبَضائ٥ٔٔ إٔ٪َّ  و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ أََػاَب َطِيّئا ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ َؽ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا٩ًَِ ٣َأٟک َي َ٘ 

  اتواؿ دانی وہا ۔اہک امکل ےن وج یسک ےک اجونر وک اصقنؿ اچنہپےئ وت اصقنؿ یک وہج ےس سج دقر تمیق اس یک مک وہاجےئ اس اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش یسک اجونر وک اصقنؿ اچنہپےئ اس اک مکح ۔

     1836    حسیث 

 ِٟ و٢ُ فٔی ا ُ٘ ٨َْة ٩ًَِ ٣َأٟک َي َُٟط بَيِّ َُّط إِٔ٪ ََا٧َِت  إ٧ٔ َٓ ُظ  ٔقُ ٌِ ُت٠ُطُ أَِو َي ِ٘ َي َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن ُُٓط  َيَدا َٓ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ  َّطُ َح١ٔ٤َ َيُؼو٢ُ  ًَلَی أ٧َ

ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ ُتُط  َٟ ا َ٘ ٨َْة إَٔلَّ ٣َ ُط بَيِّ َٟ  ٥ِ ُ٘ ٥ِ َت َٟ ٠َِيطٔ َوإِٔ٪  ًَ  ٦َ َََٓل ُُغِ ٠َِيطٔ  ًَ  ٠َِٟٔح١ٔ٤َ أََراَزُظ َوَػا٢َ 

اہک امکل ےن اکی اوٹن ہلمح رکے یسک آدیم رپ اور وہ آدیم اینپ اجؿ وک وخػ رکےک اس وک امر ڈاےل ای زیمخ رکے وت ارگ وہ وگاہ راتھک 

 وہ اس ارم اک ہک اوٹن ےن اس رپ ہلمح ایک  اھ وت اس رپ اتواؿ ہن وہاگور ہن اتواؿ دانی وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکررگیوں اک وج امکل دای اجات ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکررگیوں اک وج امکل دای اجات ےہ اس اک ایبؿ

     1837    حسیث 



 

 

ٔلَی ٍَ إ َٓ و٢ُ ٓٔي٩ِ٤َ َز ُ٘ ا٢َ  ٩ًَِ ٣َأٟک َي َٗ ّٔ َو ِب ٥َِٟ آ٣ُزَِک بَٔضَذا اٟؼِّ ِؤب  ا٢َ َػاحُٔب اٟثَّ َ٘ َٓ طُ  َِ َؼَب َٓ ُط  ُِ ا٢ٔ ثَِوبّا َيِؼبُ شَّ َِ ِٟ ا

 ُّ ٔ ائ َٔک َواٟؼَّ اُن ٣ِٔث١ُ ذَٟ َِٟديَّ ْٚ فٔی َذَٟٔک َوا ا٢َ ٣َُؼسَّ شَّ َِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا٢ُ ب١َِ أ٧ََِت أ٣ََزَِتىٔي بَٔذَٟٔک  شَّ َِ ِٟ ٔ ا ًَلَی  ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک َویَِح٠ ُٔوَ٪ 

ِٕ َػاحُٔب  ٔ َِٟيِح٠ ِوُُٟض٥ِ فٔی َذَٟٔک َو َٗ َََٓل یَحُوُز  ٠٤َُوَ٪ فٔی ٣ِٔث٠ٔطٔ  ٌِ ٕ ََل يُِشَت إِٔ٪ َرزََّصا َوأََِی أَِ٪ َذَٟٔک إَٔلَّ أَِ٪ َیأِتُوا بٔأ٣َِز َٓ ِؤب   اٟثَّ

 ُ بَّاْ َٕ اٟؼَّ َٕ ح٠ُِّ ٔ  َیِح٠

وک دای اس ےن راگن اب ڑپکے واال ہی ےہک ںیم ےن ھجت ےس ہی رگن ںیہن اہک  اھ اور  اہک امکل ےن ارگ یسک ےن اانپ ڑپکا ررگنسی وک رےنگن

اہتبل ررگنسی ےہک وت ےن یہی رگن اہک  اھ وت ررگنسی اک وقؽ مسق ےس وبقمؽ وہاگ ااسی یہ درزی اک یھب مکح ےہ اور انسر اک بج وہ فلح ااھٹںیل 

رواج ےک الخػ وہ وت اس اک وقؽ وبقمؽ ہن وہاگ ہکلب ڑپکے واےل ےس مسق یل ارگ ایسی ابت اک دوعٰی رکےت وہں وج ابلکل رعػ اور 

 اجےئ یگ ارگ وہ مسق ہن اھکےئ اگ وت اکررگی ےس مسق یل اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی  :   ابب

 اکررگیوں اک وج امکل دای اجات ےہ اس اک ایبؿ

     1838    حسیث 

َّي َی٠ِبَ  ٔلَی َرُج١ٕ آََّخَ َحً طُ إ ٌُ َٓ َيِس َٓ ُيِدٔلُئ بٔطٔ  َٓ ِوُب  َِٟيطٔ اٟثَّ ٔ ٍُ إ َٓ ْٔ یُِس بَّا و٢ُ فٔی اٟؼَّ ُ٘ َّطُ ََل ٩ًَِ ٣َأٟک َي ًَِلاُظ إٔیَّاُظ إ٧ٔ َّٟٔذي أَ َشُط ا

 ًَ  ٦َ ًَلَیُُغِ َِٟيطٔ  ٔ ٍَ إ ٔ َّٟٔذي زُٓ ِوَب ا َٟبَٔص اٟثَّ ِؤب َوَذَٟٔک إَٔذا  ا٢ُ َٟٔؼاحٔٔب اٟثَّ شَّ َِ ِٟ َز٦ُ ا ِِ َٟبَٔشطُ َوَي َّٟٔذي  َّطُ  لَی ا ٕة بٔأ٧َ َٓ ٔ ز ٌِ ٣َ ٔ َُيِر

َٟطُ  ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ َِٟيَص ثَِوبَُط  َّطُ  ُٖ أ٧َ ٔ ز ٌِ َٟبَٔشُط َوصَُو َي إِٔ٪  َٓ َٟطُ   َِٟيَص 

کی صخش ےن اانپ ڑپکا ررگنسی وک دای رےنگن وک واےطس ررگنسی ےن وہ ڑپکا دورسے صخش وک ک ےنن وک دے دای۔ وت ررگنسی رپ اس اک اہک امکل ےن ا

 اتواؿ وہاگ ارگ ک ےنن واےل وک ہی ولعمؾ ہن وہ ہک ہی ڑپکایسک اور اک ےہ اور وج ولعمؾ وہ وت اتواؿ ایس رپ وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وحاےل اور افکتل اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وحاےل اور افکتل اک ایبؿ

     1839    حسیث 



 

 

ًَلَی  و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟزَُّج١ٔ یُٔحي١ُ اٟزَُّج١َ  ُ٘ ٠َِيطٔ أَِو ٩ًَِ ٣َأٟک َي ًَ َّٟٔذي أُحٔي١َ  ٠ََِٓص ا َّطُ إِٔ٪ أَ ٠ًََِيطٔ أ٧َ ُط  َٟ اٟزَُّج١ٔ بَٔسی٩ِٕ 

 َ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ اِْل  ٍُ َّطُ ََل َیزِٔج ُط َطِيْئ َوأ٧َ َٟ َّٟٔذي أََحا ًَلَی ا ٠َِيَص ٤ُ٠ِِٟٔحَتا٢ٔ  َٓ اّئ  َٓ َِ َو ٥ِ٠َ یََس َٓ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا اِْل٣َِزُ ٣َاَت  َٗ  ٢ٔ وَّ

َّٟٔذي  ُ ا ًَلَی َرُج١ٕ آََّخَ ث َُٟط  َٟطُ اٟزَُّج١ُ بَٔسی٩ِٕ   ١ُ ا اٟزَُّج١ُ َیَتَح٤َّ أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا  ١ُ ََل اِختََٔل ٤َُِٟتَح٤ِّ ٥َّ یَِض٠ُٔک ا

 ٔ٢ ی٤ٔطٔ اِْلَوَّ ًَلَی َُغٔ  ٍُ ُط َیزِٔج َٟ  ١َ َّٟٔذي تُُح٤ِّ إٔ٪َّ ا َٓ ٠ُٔص  ِٔ  أَِو ُي

اےنپ ذےم رپ وج رقض ےہ اس وک اےنپ اکی رقض دار رپ ااتردای رقض وخاہ یک راضدنمی ےس اب وہ  اہک امکل ےن اکی صخش ےن

رقض دار سلفم وہایگ ای ےب اجدئاد رمایگ وت رقض وخاہ رھپ اس ےس اطمہبل ںیہن رک اتک۔ امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن 

نم وہایگ رھپ وج اضنم وہا  اھ ےب اجدئاد رم ایگ ای سلفم وہایگ وت ےہ اہتبل ارگ اکی صخش دورسے ےک ذےم رپ وج رقض ےہ اس اک اض

 رقض وخاہ رقدضار ےس اطمہبل رک اتک ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ڑپکا رخدی رکے اور اس ںیم بیع ےلک

  ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ڑپکا رخدی رکے اور اس ںیم بیع ےلک

     1840    حسیث 

ُظضَٔس  َٓ  ٍُ ٔ َِٟبائ ٤َٔ٠ًَُط ا ِس  َٗ  ٔ ٕٚ أَِو َُيِرٔظ ًَِيْب ٩ِ٣ٔ ََحِ ََ اٟزَُّج١ُ ثَِوبّا َوبٔطٔ  و٢ُ إَٔذا ابَِتا ُ٘ ٠َِيطٔ بَٔذَٟٔک أَِو أََْقَّ بٔطٔ ٩ًَِ ٣َأٟک َي ًَ  

 َ أ ُضوَ َٓ َٓ ِئب  ٌَ ِٟ َُ بٔا ٤ُِٟبَِتا ٥َٔ٠ًَ ا ِؤب ث٥َُّ  ُؽ ث٩َ٤ََ اٟثَّ ِّ٘ ٍٕ ی٨َُ ٔلي ِ٘ ًَطُ َحَسثّا ٩ِ٣ٔ َت َّٟٔذي ابَِتا َِٟيَص ِحَسَث ٓٔيطٔ ا ٍٔ َو ٔ َِٟبائ ًَلَی ا  َرزٌّ 

ٌٔطٔ إٔیَّاظُ  ٔلي ِ٘ ٦ْ فٔی َت ُط ُُغِ ًَ َّٟٔذي ابَِتا  ًَلَی ا

اس ںیم بیع ےلک الثم اٹھپ وہا وہ ای اور ھچک بیع اب عئ ےک اپس اک وہ وگاوہں یک وگایہ ےس اہک امکل ےن بج وکیئ صخش ڑپکا رخدیے اور 

ای اب عئ ےک ارقار ےس اب رتشمی ےن اس ڑپکے ںیم رفرػ ایک ےسیج اس وک رتکویبتن رک ڈاال۔ سج ےس ڑپکے یک تمیق ٹھگ آ ی رھپ 

  امضؿ رتشمی رپ ہن وہاگ۔اس وک بیع ولعمؾ وہا وت وہ ڑپکا اب عئ وک ریھپ دے اور اکےنٹ اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش ڑپکا رخدی رکے اور اس ںیم بیع ےلک



 

 

     1841    حسیث 

 ََ ٍَ ا ٩ًَِ ٣َأٟک َوإِٔ٪ ابَِتا َل َٗ ِس  َٗ ٥ِ٠َ بَٔذَٟٔک َو ٌِ ٥ِ َي َٟ َُّط  ًَُط أ٧َ َّٟٔذي بَا ٥َ ا ًَ زَ َٓ َوإر  ًَ ٕٚ أَِو  ًَِيْب ٩ِ٣ٔ ََحِ ِوَب َرُج١ْ ثَِوبّا َوبٔطٔ  ٟثَّ

 ُٚ ََِٟحِ َؽ ا َ٘ ِسُر ٣َا َن َٗ ٨ُِط  ًَ  ٍَ ِٟدَٔيارٔ إِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یُوَؿ َُ بٔا ٤ُِٟبَِتا ا َٓ ُط  َِ ُط أَِو َػَب ًَ َّٟٔذي ابَِتا ِؤب ا َواُر ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ٌَ ِٟ أَِو ا

ِؤب َوَیزُزُّ  ُّ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ِب ٍُ أَِو اٟؼِّ ٔلي ِ٘ َؽ اٟتَّ َ٘ َز٦َ ٣َا َن ِِ ١َ َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ َي ٌَ َٓ ِوَب  ِٟدَٔيارٔ َوی٤ُِٔشُک اٟثَّ ١َ َوصَُو فٔی َذَٟٔک بٔا ٌَ َٓ ُظ 

ِوَب ٔػبِ  َّ اٟثَّ ِس َػَب َٗ  َُ ٤ُِٟبَِتا إِٔ٪ ََاَ٪ ا ِيُب َٓ ٌَ ِٟ َؽ ا َ٘ ِسُر ٣َا َن َٗ ٨ًَِطُ   ٍَ ِٟدَٔيارٔ إِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یُوَؿ َُ بٔا ٤ُِٟبَِتا ا َٓ ا َیزٔیُس فٔی ث٨٤ََٔطٔ  ِّ

ِؤب َو  ٥ِ ث٩ُ٤ََ اٟثَّ َٛ ١َ َوی٨َُِوزُ  ٌَ َٓ ِوَب  ًَُط اٟثَّ یکّا ٠َّٟٔٔذي بَا ِؤب َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ََشٔ ُٚ أَ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ََِٟحِ إِٔ٪ ٓٔيطٔ ا َٓ َواُر  ٌَ ِٟ ِو ا

 ُ ِؤب ٟٔک َٜئِن فٔی اٟثَّ ی ُّ َخ٤َِشَة َزَراص٥َٔ ََا٧َا ََشٔ ِب َة َزَراص٥َٔ َوث٩ُ٤ََ ٣َا َزاَز ٓٔيطٔ اٟؼِّ ًََْشَ تٔطٔ ََاَ٪ ث٨٤ََُطُ  ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ ١ِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َٔ

ِؤب  ُّ فٔی ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ِب لَی حَٔشأب صََذا یَُٜوُ٪ ٣َا َزاَز اٟؼِّ ٌَ َٓ 

 اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن ڑپکا رخدیا اور اس ںیم بیع اپای الثماٹھپ وہ ای رچا وہا ےہ اب عئ ےن اہک ےھجم اس بیع یک ربخ ہن یھت اور

رتشمی اس ڑپکے وک اکٹ ویبتن رکاکچ ےہ ای رگن اکچ ےہ وت رتشمی وک اایتخر ےہ اچےہ ڑپکا رھک ےل اور اب عئ ےس بیع ےک وماقف 

 ٹھگ آ ی ےہ اس دقر اب عئ وک رجمادے ارگ اصقنؿ رجماےل اچ

 

ت

 

 ی
ےہ ڑپکا ریھپ دے اور سج دقر اکٹ ویبتن ای رگن ےس ڑپکے یک یب

رتشمی ےن اس رپ وہ رگن ایک ےہ سج یک وہج ےس اس یک تمیق ڑبھ آ ی بت یھب رتشمی وک اایتخر وہاگ اچےہ بیع اک اصقنؿ اب عئ ےس 

اجےئ۔ اس ڑپکے ںیم اب داھکی اجےئ اگ ہک اس ڑپکے یک تمیق بیع ےک احلظ ووصؽ رکےک ڑپکا رھک ےل اچےہ اب عئ اک رشمکی وہ

ےس ینتک ےہ الثم دس درمہ وہ اور رتشمی ےک رےنگن یک وہج ےس دنپرہ درمہ تمیق وہآ ی وہ وت اب عئ دو ثلث اک اور رتشمی اکی ثلث اک 

  ےگ۔اس ڑپکے ںیم رشکی وہاگ بج وہ ڑپکا ےکب اس یک تمیق وک ایس اسحب ےس ابٹن ںیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ہبہ درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ہبہ درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1842    حسیث 

 ٩ًَِ  ٕ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػ  ا٨ُّٟ ََٔظيّرا أَتَی بٔطٔ إ ا٢َ إٔ٪َّ أَبَاُظ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ََٔظير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَٔ ا٨ُّٟ ثَاُظ  َُّض٤َا َحسَّ ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ل

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی ٧ََح٠ُِت ابِىٔي َصَذا ََُُل٣ّا ََاَ٪ لٔی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َٟٔسَک ٧ََح٠َِتطُ ٣ِٔث١َ َصَذا َوَس٠َّ ٥َ أ١َََُّ َو ِيطٔ َوَس٠َّ



 

 

طُ  ٌِ ٔ اِرَتح َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ 

کی امعنؿ نب ریشب ےس روایت ےہ ہک ریمے ابپ ھجم وک روسؽ اہلل ےک اپس ےل رک آےئ اور اہک ای روسؽ اہلل ںیم ےن اس ےٹیب وک اانپ ا

رک ہبہ الغؾ ہبہ ایک ےہ روسؽ اہلل ےن رفامای ایک بس وٹیبں وک وت ےن ااسی یہ الغؾ دای وبال ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای روجع 

 ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم  :   ابب

 وج ہبہ درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1843    حسیث 

َٙ ََاَ٪ ٧َحَ  ی سِّ َِٟت إٔ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ا َٗ ََّضا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ٩ًَِ  ّ٘ ی٩َ َوِس ٠ََضا َجازَّ ًِْٔشٔ

ابَٔة  َِ ِٟ ٔسي ٨ِ٣ٔٔک َو بٔا ٌِ ََ ٔلَیَّ ُٔىّي  ُة ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض أََحْس أََحبُّ إ ا٢َ َواهَّللٔ یَا ب٨َُيَّ َٗ َٓاةُ  َِٟو ِتطُ ا ا َحَْضَ َّ٤٠َ ٔسي َٓ ٌِ ََ ا  َِٓقّ ًَلَیَّ  ًَزُّ  ََل أَ

 ٔ ٨ِٔت َجَسِزتٔيطٔ َواِحَتزِت ُٛ ٠َِو  َٓ ا  ّ٘ ی٩َ َوِس ٨ُِت ٧ََح٠ُِتٔک َجازَّ ًِْٔشٔ ُٛ ِّی  ٔن ٤ََّا ص٤َُا ٨ِ٣ٔٔک َوإ َِٟيِو٦َ ٣َا٢ُ َوارٕٔث َوإ٧ٔ ٤ََّا صَُو ا َٟٔک َوإ٧ٔ يطٔ ََاَ٪ 

َذا َو  َٛ ِو ََاَ٪  َٟ ٠ُِت یَا أَبَٔت َواهَّللٔ  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًَلَی َٛٔتأب اهَّللٔ  َتٔش٤ُوُظ  ِٗ ا َٓ ٤ََّا ؤَی أَِس٤َاُئ أََخَوأک َوأُِخَتأک  ُتطُ إ٧ٔ ِٛ َٟتََر َذا  َٛ

٩ِ٤َ اِْلَُِّخَ  ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ذُو بَِل٩ٔ ب٨ِٔٔت َخارَٔجَة أَُراصَا َجارٔیَّة َٓ َ٘ َٓ  ي 

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ رضحت اوبرکب دصقی ےن اؿ وک ہبہ ےئک ےھت وجھکر ےک درتخ نج ںیم 

افت وہےن یگل اوہنں ےن اہک اے یٹیب وکیئ ےس سیب وقس وجھکر یتلکن یھت اےنپ ابغ ںم ےس وج اغہب ںیم ےھت بج رضحت اوبرکب یک و

 ھجت ےس آدیم ااسی ںیہن ےہ سج اک امدلار رانہ ےھجم دنسپ وہ دعب اےنپ ھجت ےس زایدہ اور ہن یسک آدیم اک سلفم رانہ ان دنسپ ےہ ھجم وک دعب اےنپ

 ے ےھت ارگ وت اؿ در ںوں ےس وجھکر اکیتٹ
ی

ن

کب
 اور اؿ رپ ہضبق رک یتیل وت وہ ریتا امؽ وہ زایدہ ںیم ےن ےھجت سیب وقس وجھکر ےک درتخ ہبہ 

 اجات اب وت وہ بس واروثں اک امؽ ےہ اور وارث وکؿ ںیہ دو اھبیئ ںیہ اہمترے اور دو ںینہب ںیہ وت ابٹن انیل اک وک اتکب اہلل ےک وماقف

نکیل ںیم ریحاؿ وہں اور دورسی  رضحت اعہشئ ےن اہک اے ریمے ابپ مسق دخا یک ارگ ڑبے ےس ڑبا امؽ وہات وت ںیم اس وک وھچڑ دیتی

 نہب وکؿ ےہ رضحت اوبرکب ےن اہک وہ وج ہبیبح تنب اخرہج ےک ٹیپ ںیم ےہ ںیم اس وک ڑلیک اتھجمس وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک :   ابب

 وج ہبہ درتس ںیہن اس اک ایبؿ



 

 

     1844    حسیث 

ا٢َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ ی٨ََِح٠ُوَ٪ أَب٨َِائَضُ  َٗ أب  َِٟدلَّ ارٔيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َ٘ ِٟ ِبٕس ا ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  إِٔ٪ ٩ًَِ  َٓ ٥ِ ٧ُِحَّل ث٥َُّ ی٤ُِٔشُٜو٧ََضا 

ا٢َ ٣َا َٗ ًَِلِيُتطُ إٔیَّاُظ ٩ِ٣َ ٧ََح١َ ٧ِٔح٠َّة  ٣َاَت اب٩ُِ أََحٔسص٥ِٔ  ٨ُِت أَ ُٛ ِس  َٗ ا٢َ صَُو َٔلبِىٔي  َٗ ًِٔلطٔ أََحّسا َوإِٔ٪ ٣َاَت صَُو  ُ ٥َِٟ أ ٥ِ٠َ لٔی بَٔئسي  َٓ  

نَٔی بَاك١ْٔ  َٓ َّي یَُٜوَ٪ إِٔ٪ ٣َاَت َٟٔوَرثَتٔطٔ  َّٟٔذي ٧ُٔح٠ََضا َحً  َیُحزَِصا ا

ت رمع نب اطخب ےن اہک ایک احؽ ےہ ولوگں اک ہک ہبہ رکےت ںیہ اےنپ وٹیبں وک رھپ علاارلنمح نب علاااقلری ےس رواتی ےہ ہک رضح

 وہ روک ےتیل ںیہ ارگ اٹیب رم اجات ےہ وت ےتہک ںیہ ریما امؽ ریمے ےضبق ںیم ےہ یسک وک ںیہن دای ارگ ابپ رم اجات ےہ وت اہک اجات ےہ ہک ہک

ہبہ رکے اور اس وک انذف ہن رکے ینعی وموہب ہل اس رپ ہضبق ہن رکے اس رطح ریمے ےٹیب وک ےہ اس وک ںیم ہبہ رک اکچ وہں وج وکیئ 

 ےس ہک بج وموہب ہل رمے وت وہ اس ےک واروثں وک ےلم وت وہ ہبہ ابلط ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوج ہیطع درتس ںیہن ےہ اس اک ایب

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ہیطع درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿ

     1845    حسیث 

 َّ إ٧ٔ َٓ ٠ًََِيَضا  أَِطَضَس  َٓ ّة ََل یُزٔیُس ثََوابََضا  ٔليَّ ًَ ًَِلي أََحّسا  و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ أَ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ًِٔلَيَضا إَٔلَّ أَِ٪ َضا ثَابَٔتْة ٠َّٟٔذٔ َٗ ُ ي أ

َس أَِ٪ أَِطضَ  ٌِ ََ َضا  َٛ ٔلي إ٣َِٔشا ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ َوإِٔ٪ أََراَز ا َٗ ًِٔلَيَضا  ُ َّٟٔذي أ َضا ا ـَ ٔ ب ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔلي  ٌِ ٤ُِٟ َٟطُ َی٤ُوَت ا َٔک  ٠َِيَص ذَٟ َٓ ٠َِيَضا  ًَ َس 

٠ًََِيطٔ بَٔضا َػاحٔبَُضا أََخَذَصا ا٦َ  َٗ  إَٔذا 

ب ےک واےطس یسک وک وکیئ ےئش دے اس اک وعض ہن اچاتہ وہ اور ولوگں وک اس رپ وگاہ رک دے وت وہ انذف وہاجےئ اہک امکل ےن وج صخش وثا

اگ رگم بج دےنی واال رماجےئ یطعم ہل ےک ےضبق ےس ےلہپ ۔ ارگ دےنی واال ہی اچےہ ہک دعب دےنی ےک اس وک رھک وھچڑے وت ہی ںیہن وہ 

 ےل  اتک ےہ۔ اتک یطعم ہک بج اچےہ وت ربجاً اس ےس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ہیطع درتس ںیہن ےہ اس اک ایبؿ



 

 

     1846    حسیث 

ّة ََل یُزٔیُس  ٔليَّ ًَ ًَِلي  ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ أَ َلي َٗ ٌِ ٤ُ ِٟ بَٔف ا ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ ٔلي  ٌِ ٤ُِٟ َٟتٔطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت ا ٔ َوَرثَُتُط ب٨ِ٤َٔز َٓ َلي  ٌِ ٤ُِٟ ثََوابََضا ث٥َُّ ٣َاَت ا

ََٜضا َو  ٔلي أَِ٪ ی٤ُِٔش ٌِ ٤ُِٟ إِٔ٪ أََراَز ا َٓ طُ  ـِ ٔ ب ِ٘ ٥ِ َي َٟ ًََلاّئ  ًِٔلَي  ُ َُّط أ َٔک أ٧َ َُٟط َوذَٟ َََٓل َطِيَئ  ِس أَِطَضَس ًَٔليََّتُط  ًَِلاصَا  َٗ ٠َِيَضا حٔيَن أَ ًَ

ا٦َ َػاحٔبَُضا أََخَذَصا َٗ َٟطُ إَٔذا  ٠َِيَص َذَٟٔک  َٓ 

اہک امکل ےن اکی صخش ےن اکی ےئش لللہ دی رھپ یطعم ہل لبق ےضبق ےک رم ایگ وت اس ےک وارث اس ےک اقمئ اقمؾ وہں ےگ ارگ دےنی 

اگ ویکہکن ہضبق ہن وہےن ےک ببس ےس وہ ہبہ وغل وہایگ ارگ دےنی واال اس وک واال لبق یطعم ہل ےک ےضبق ےک رم ایگ وت اب اس وک ھچک ہن ےلم 

 روک رےھک اور ہبہ رپ وگاہ ہن وہں وگ ہی ںیہن وہ اتک بج یطعم ہل ےنیل وک ڑھکا وہاجےئ وت ےل  اتک ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک مکحہبہ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہبہ اک مکح

     1847    حسیث 

 َ ًَل ا٢َ ٩ِ٣َ َوَصَب صَٔبّة ٟٔٔؼ٠َٔة َرح٥ٕٔ أَِو  َٗ أب  َِٟدلَّ ٤ُِٟزِّيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩ِٔ َطٔ َٔ ََُل َّطُ ََل یَ ٩ًَِ أَِٔی  َٓإ٧ٔ ٕة  َٗ ٍُ ی َوِجطٔ َػَس زِٔج

 ٥َِٟ ٍُ ٓٔيَضا إَٔذا  ًَلَی صٔبَتٔطٔ َیزِٔج ُضَو  َٓ َواَب  ٤ََّا أََراَز بَٔضا اٟثَّ َُّط إ٧ٔ  یُزَِق ٨ِ٣َٔضآٔيَضا َو٩ِ٣َ َوَصَب صَٔبّة یََزي أ٧َ

ایب افطغؿ نب رطفی رمیس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمعنب اطخب ےن رفامای وج صخش ہبہ رکے یسک انےت واےل وک ہلص ر م ےک 

ےطس ای دصیق ےک وطر رپ وثاب ےک واےطس وت اس ںیم روجع ںیہن رک  اتک اور وج ہبہ رکے وعض ےنیل ےک واےطس وت وہ روجع رک  اتک ےہ وا

 بج ہک انراض وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی :   ابب

 ہبہ اک مکح

     1848    حسیث 

 ٔ ُط ٟ َٟ ٤َِِٟوصُؤب  ََّرِت ٨ًَِٔس ا ي َِ ِٟضَٔبَة إٔذَا َت ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ و٢ُ اِْل٣َِزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي إٔ٪َّ َٗ َٓ َؼإ٪  ِ٘ ٕ أَِو نُ َوأب بٔزٔیَاَزة ٠ثَّ



 

 

ُط أَِ٪ يُ َٟ ٤َِِٟوصُؤب  َضاًَلَی ا ـَ َب َٗ ٔلَي َػاحَٔبَضا ٗٔي٤ََتَضا یَِو٦َ  ٌِ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک بج وموہب ںیم ھچک افتوت وہاجےئ یمک یشیب ےس اور وہ ہبہ ااسی وہوجوعض ےک 

 ےضبق ےک دؿ یک دینی ڑپے یگ۔

 

 ی ت
 واےطس دای ایگ وہ وت وموہب ہل وک اس یک یب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصہق ںیم ووجع رکےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصہق ںیم ووجع رکےن اک ایبؿ

     1849    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ َّٟٔذي ََل اِختََٔل و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ ٔ َضا أَلب٩ُِ أَِو ََاَ٪ فٔی َحِحز ـَ َب َٗ ٕة  َٗ ًَلَی اب٨ِٔطٔ ََٔؼَس  َٚ يطٔ أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ َتَؼسَّ

ٍُ فٔی َطِيٕئ  َُّط ََل َیزِٔج َتْٔصَ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ْٔل٧َ ٌِ َُٟط أَِ٪ َي ٠َِيَص  َٓ تٔطٔ  َٗ ًَلَی َػَس َُٟط  أَِطَضَس  َٓ ةٔ أَبٔيطٔ  َٗ َس  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ابپ ارگ اےنپ ےٹیب وک ھچک دصہق ےک وطر رپ دے وت اٹیب اس وک اےنپ ےضبق ںیم اہک امکل ےن امہر

رکےل ای اٹیبریغص نس وہ وخدابپ یک وگد ںیم وہ اور وہ دصہق رپ وگاہ رک دے وت اب ابپ وک اس ںیم روجع رکان درتس ںیہن ویکہکن یسک 

 دصہق ںیم روجع درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصہق ںیم ووجع رکےن اک ایبؿ

     1850    حسیث 

٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ ٧ََح١َ   ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َتْٔصَ َذَٟٔک ٣َا  َٗ ٌِ َُٟط أَِ٪ َي ٕة إٔ٪َّ  َٗ َِٟيَص ََٔؼَس ًََلاّئ  ًَِلاُظ  ََٟسُظ ٧ُِحَّل أَِو أَ َو

َّٟٔذي  َلأئ ا ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک ا ًَ َُٟس َزی٨ِّا یَُسای٨ُٔطُ ا٨َّٟاُض بٔطٔ َوَیأ٨٣َُِو٧َطُ  َو ِٟ ٥ِ َيِشَتِحٔسِث ا َٟ ٔ ٠َِيَص ْٔلَب َٓ ًَِلاُظ أَبُوُظ  يطٔ أَِ٪ أَ

 ٜٔ َٓت٨َِ ٔلي اٟزَُّج١ُ اب٨َِطُ أَِو اب٨ََِتطُ  ٌِ یُوُ٪ أَِو ُي ٠ًََِيطٔ اٟسُّ َس أَِ٪ َتُٜوَ٪  ٌِ ََ َتْٔصَ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيّئا  ٌِ ُٜٔحطُ َي ٤ََّا َت٨ِ ٤َِٟزِأَةُ اٟزَُّج١َ َوإ٧ٔ  ُح ا

 اامجیع ےہ ہک ارگ وکیئ صخش اےنپ ےٹیب وک وکیئ 

 

ں

چک

زیچ تبحم یک وہج ےس دے ہن ہک دصہق ےک وطر رپ وت اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی 

وہ اس ںیم روجع رک اتک ےہ بج کت ہک اٹیب اس اجدئاد ےک اامتعد رپ اعمہلم ہن رکےن ےگل اور ولگ اس وک اس اجدئاد ےک رھبوےس رپ 



 

 

 رقض ہن دںی نکیل بج ااسی وہاجےئ وت رھپ روجع ںیہن رک اتک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعی ےک ایبؿ ںیم

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمعی ےک ایبؿ ںیم

     1851    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ََّضا  ٩ًَِ َجابٔز إ٧ٔ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزي  ُ ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

٤ََِٟوارٔیُث  ِت ٓٔيطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلي  َُّط أَ ًَِلاَصا أَبَّسا ْٔل٧َ َّٟٔذي أَ ٔلَی ا ٍُ إ َلاَصا ََل َتزِٔج ٌِ  ٠َّٟٔٔذي ُي

ہیلع وملس ےن رفامای وج صخش یسک وک رمعی دے اس ےک واےطس اور اس  اجرب نب علااہلل ااصنری ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےک واروثں ےک واےطس وت رھپ وہ رمعہ اس اک وہ اجات ےہ دےنی والے وک رھپ ںیہن لم  اتک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایب :   ابب

 رمعی ےک ایبؿ ںیم

     1852    حسیث 

 ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٣َِظقٔیَّ َيِشأ٢َُ ا ٍَ ٣َُِٜحوَّل اٟسِّ َّطُ َس٤ٔ أس٥ٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ و٢ُ ا٨َّٟاُض ٓٔيَضا ٩ًَِ  ُ٘ ٤َِزي َو٣َا َي

أس٥ُ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ ًُِلوآَ ُ وكٔض٥ِٔ فٔی أ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوَٓٔى أ ًَلَی َُشُ ُت ا٨َّٟاَض إَٔلَّ َوص٥ُِ  ِٛ ٕس ٣َا أَِزَر  ٣َُح٤َّ

علاارلنمح نب اقمس ےن انس وحکمؽ ےس وپےتھچ وہےئ اقمس ےس رمعی ےک قلعتم ایک وقؽ ےہ ولوگں اک اس ںیم اقمس ےن اہک ںیم ےن وت 

 ای اےنپ امولں ںیم اور وج ھچک وہ دای رےتک ےھت اس وک یھب وپرا رکےت ےھت ۔ولوگں وک اینپ رشنیط وپری رکےت وےئہ اپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمعی ےک ایبؿ ںیم

     1853    حسیث 

٨ََِٜت  ٩ًَِ  ِس أَِس َٗ َؼُة  ِٔ ا٢َ َوََا٧َِت َح َٗ َؼَة ب٨ِٔٔت ٤ًََُز َزاَرَصا  ِٔ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َورَٔث ٩ِ٣ٔ َح ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ أب ٣َا  ٧َآ َِٟدلَّ ب٨َِٔت َزیِٔس ب٩ِٔ ا



 

 

٩ََٜ َوَرأَ  ٤َِِٟش ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َبَف  َٗ َِّٓيِت ب٨ُِٔت َزیِٕس  ا تُُو َّ٤٠َ َٓ َٟطُ ًَاَطِت  َّطُ   ي أ٧َ

انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع وارث وہےئ اؾ اوملنینم س ہص ےک وہ اانپ  رھ زدی نب اطخب یک یٹیب وک زدنیگ رھپ رےنہ رک دے 

 آ ی ںیھت بج وہ رم ںیئگ وت علااہلل نب رمع ےن اس  رھ وک ےل ایل اانپ ھجمس رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے اک ایبؿ
 لقط

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے اک ایبؿ
 لقط

     1854    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َُّط  ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ ِٖ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ا٢َ اُِعٔ َ٘ َٓ َلةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ُة ا َّٟ ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ َظأ٧ََِک بَٔضا  َٓ إِٔ٪ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَٔلَّ  َٓ َِٓضا َس٨َّة  اَػَضا َوؤََائََضا ث٥َُّ َُعِّ َٔ ٔ ََٟک أَِو ً ا٢َ ؤَی  َٗ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ئِٔب  أْلَخٔيَک أَِو ٠ٟٔذِّ َ٘ َّي ی٠َِ َحَز َحً ٤َِٟاَئ َوَتأ١َُُِ اٟظَّ اُُئَصا َوحَٔذاُُئَصا َتزٔزُ ا َ٘ َضا ٔس ٌَ ََٟضا ٣َ ََٟک َو ا٢َ ٣َا  َٗ ُة اِْلٔب١ٔٔ  َّٟ ا صَا ـَ

 َربَُّضا

 وک زدی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس اور وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ہطقل

رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اچہپؿ رھک رطػ اس اک ہطقل وہ وخاہ ڑمچے ںیم وہ ای ڑپکے ںیم وہ اپور اچہپؿ رھک دنبنھ ااکس رھپ 

اکی ربس کت ولوگں ےس اس اک احؽ اہک رک ارگ اس اک امکل لم اجےئ وت اس ےک دے دے ںیہن وت ےل ےل رھپ اس ےن اہک رگ وکیئ 

اجےئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رکبی ریتے اکؾ ںیم آےئ یگ ای ریتے اھبیئ  رکبی یکہب یکٹھب لم

 ےک ںیہن وت ایڑیای اھک اجےئ اگ رھپ اس صخش ےن اہک ارگ اوٹن وھبال ےلم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اوٹن ےس ےھجت ایک اکؾ وہ وت

اتھک ےہ اور ومزے راتھک ےہ اہجں اس وک اپین لم اجات ےہ یپ اتیل ےہ وج درتخ اتلم ےہ اھکاتیل ےہ اہیں کت ہک امکل اےنپ اسھت اانپ اپین ر

 اس اک اس وک اپ ایلات ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگ :   ابب

ے اک ایبؿ
 لقط



 

 

     1855    حسیث 

ی ٕ بَْٔطٔ ِو٦ َٗ َّطُ ٧َز٢ََ ٨ِ٣َز٢َٔ  ُِٟحَضىٔيِّ أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََرُظ أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَِسٕر ا اؤیََة ب٩ِٔ  ٌَ ّة ٓٔيَضا ث٤ََا٧ُوَ٪ ٩ًَِ ٣ُ َوَجَس ُِصَّ َٓ  ٔ ا٦ ٙٔ اٟظَّ

٤ََز بِ  ٌُ ٔ َصا ٟ ََٓذََکَ ٔ َس زٔی٨َاّرا  أ٦ِ ِتٔی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َصا ٟٔک١ُِّ ٩ِ٣َ َیأ ٤ََِٟشأجٔس َواذَُِکِ ًَلَی أَبَِوأب ا َِٓضا  َٟطُ ٤ًَُزُ َُعِّ ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٨َّة ٩ٔ ا

َظأ٧ََِک بَٔضا َٓ ٨َُة  ِت اٟشَّ ـَ إَٔذا ٣َ َٓ 

ؾ ےک راےتس ںیم اکی زنمؽ ںیم اہجں اعموہی نب علااہلل نب دبر اینہجل ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک ابپ ےن ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن اش

ولگ اےت ےکچ ےھت اکی یلیھت اپیئ سج ںم ایس دانیر ےھ اوہنں ےن رضحت رمع ےس ایبؿ ایک آپ ےن اہک دجسموں ےک دروازوں رپ 

 ولوگں ےس اہک رک اور وج صخش اشؾ ےس آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے اک ایبؿ
 لقط

     1856    حسیث 

 َ٤ َٓ َلّة  َ٘ ِّی َوَجِسُت ُٟ ٔن َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَی  َحاَئ إ َٓ َلّة  َ٘ ٍٕ أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس ُٟ ٔ َٟ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اَذا َتَزي ٓٔيَضا  طُ 

 َٟ ِبُس اهَّللٔ ََل آ٣ُزَُک أَِ٪ َتأ٠َََُِضا َو ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ زِٔز  َٗ ٠ُِت  ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ َِٓضا  ٥َِٟ َتأُِخِذَصا٤ًََُز َُعِّ  ِو ٔطئَِت 

اھچ ایک ےتہک وہ اس ابب ںیم علااہلل نب رمع انعف ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن ہطقل اپای اس وک علااہلل نب رمع ےک اپس ےل آای اور وپ

اہلل ےن ےن اہک ولوگں ےس وپاھچ اور اتب اس ےن اہک ںیم وپھچ اور اتب اکچ علااہلل نب رمع ےن اہک اور یہس اس ےن اہک ںیم وپھچ اتب اکچ وہں علا

 ۔اہک ںیم یھبک ھجت وک مکح ہن رکوں اگ اس ےک اھکےن اک ارگ وت اچاتہ وت اس وک ہن اتیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے وک اپ رک رخچ رک ڈاےل وت ایک مکح ےہ ۔
لقط
 الغؾ 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے وک اپ رک رخچ رک ڈاےل وت ایک مکح ےہ ۔
لقط

 الغؾ 

     1857    حسیث 

١َ فٔی  َّٟٔذي أُجِّ َّ اِْلََج١َ ا ِب١َ أَِ٪ َتِب٠ُ َٗ َيِشَتِض٠َُٜٔضا  َٓ َلَة  َ٘ ِبٔس َیحُٔس ا٠ُّٟ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ََّضا فٔی َٗ َلٔة َوَذَٟٔک َس٨َْة أ٧َ َ٘ ا٠ُّٟ



 

 

ا أَ  ٔلَي َسيُِّسُظ ث٩َ٤ََ ٣َا اِسَتِض٠ََک ََُُل٣ُُط َوإ٣َّٔ ٌِ ا أَِ٪ ُي بَتٔطٔ إ٣َّٔ َٗ َّٟٔذي َر ِتَٔی اِْلََج١ُ ا َّي َیأ ََٜضا َحً َِٟيض٥ِٔ ََُُل٣َُط َوإِٔ٪ أ٣ََِش ٔ ِ٪ ُيَش٥َِّ٠ إ

٥َِٟ َی٩ُِٜ  بَتٔطٔ َو َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ فٔی َر َٟ ٍُ بٔطٔ َو ٠َِيطٔ یُتَِب ًَ ََٜضا ََا٧َِت َزی٨ِّا  َلٔة ث٥َُّ اِسَتِض٠َ َ٘ ١َ فٔی ا٠ُّٟ ٔ ٓٔيَضا َطِيْئ أُجِّ ًَلَی َسئِّسظ   

امہرے زندکی مکح ہی ےہ الغؾ ارگ ظفل اپےئ اور اس وک رخچ رک ڈاےل اعیمد زگرےن ےس ےلہپ ینعی اکی ربس ےس ےلہپ وت وہ اہک امکل ےن 

ے یک تمیق ادا رکے ای الغؾ وک وحاےل رک دے ارگ الغؾ ےن اعیمد 
لقط

اس ےک ذہم رےہ اگ اب بج اس اک امکل آےئ وت الغؾ اکومٰیل 

ہ اس ےک ذےم رقض رےہ اگ بج آزاد وہ اس ےس ےل ےل یف ااحلؽ ھچک ںیہن ےل  اتک ہن ومٰیل وک زگرےن ےک دعب اس وک فرػ ایک وت و

 اس اک دانیالزؾ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج اجونر امکل ےک اپس ےس مگ وہ  ےئ وہں اس اک ایبؿ

  ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ :   ابب

 وج اجونر امکل ےک اپس ےس مگ وہ  ےئ وہں اس اک ایبؿ

     1858    حسیث 

 ٔ ة ََِٟحَّ ٌٔيّرا بٔا ََ َّطُ َوَجَس  أک اِْلَِنَؼارٔيَّ أَِخبََرُظ أ٧َ حَّ َـّ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ ثَابَٔت ب٩َِ اٟ ٠َطُ ث٥َُّ َذََکَ ٩ًَِ ُس٠َِىَ َ٘ ٌَ ٤ََز ب٩ِٔ َٓ ٌُ ٔ ُظ ٟ

 َٓ ًٔي  ٌَ ٩ًَِ َؿِي ٠َىٔي  َِ ِس َط َٗ َّطُ  َٟطُ ثَابْٔت إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط ثَََلَث ٣َزَّإت  َٓ زِّ ٌَ أ٣َََزُظ ٤ًَُزُ أَِ٪ يُ َٓ أب  َِٟدلَّ َٟطُ ٤ًَُزُ أَِرٔس٠ُِط َحِيُث ا ا٢َ  َ٘

 َوَجِسَتطُ 

رحہ ںیم اس وک ریس ےس ابدناھ اور رضحت رمع ےس  امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک اثتب نب احضک ااصنری ےن اکی اوٹن اپای

 ایبؿ ایک رضحت رمع ےن اہک نیت رمہبت اس وک اتبؤ اثتب ےن اہک اینپ زنیم یک ربخ ےتیل ےس ںیم وبجمر وہ ایگ رضحت رمع ےن اہک اہجں ےس وت

 ےن اس اوٹن وک اپای ےہ وںیہ وھچڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اجونر امکل ےک اپس ےس مگ وہ  ےئ وہں اس اک ایبؿ

     1859    حسیث 

ا٢َ َوصَُو ٣ُِش٨ْٔس َهِضَزظُ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔئس ب٩ِٔ ا ُضَو َؿا٢ٌّ  ٩ًَِ َس َٓ ّة  َّٟ َبةٔ ٩ِ٣َ أََخَذ َؿا ٌِ َٜ ٔلَی اِل  إ



 

 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ہبعک ےس اینپ ھٹیپ اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت رفامای وج صخش مگ وہیئ زیچ ااھٹےئ 

 وہ وخد رمگاہ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج اجونر امکل ےک اپس ےس مگ وہ  ےئ وہں اس اک ایبؿ

     1860    حسیث 

أب إٔبَّٔل ٣َُؤب٠ََّّة َت٨َ  َِٟدلَّ و٢ُ ََا٧َِت َؿَوا٢ُّ اِْلٔب١ٔٔ فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُ٘ َّي إٔذَا ََاَ٪ َز٣َاُ٪ اب٩َِ ٔطَضإب َي َضا أََحْس َحً اَتُخ ََل َی٤َشُّ

ًِٔلَي ث٨َ٤َََضا ُ إَٔذا َجاَئ َػاحٔبَُضا أ َٓ  َُ َضا ث٥َُّ تَُبا ٔٔ زٔي ٌِ اَ٪ أ٣َََز بَٔت َّٔ ًَ  ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ 

رکےت ےھت وکیئ اؿ  انب اہشب ےتہک ےھت ہک رضحت رمع ےک زامےن ںیم وج اوٹن ےمگ وہےئ ےتلم ےھت وہ وھچڑ دےئ اجےت ےھت ےچب انج

ہن ایتل  اھ بج رضحت امثعؿ اک زامہن وہا اوہنں ےن مکح ایک ہک اتبےئ اجںیئ رھپ چیب رک اؿ یک تمیق تیب ااملؽ ںیم ریھک اجےئ بج امکل 

 آےئ وت اس وک ددیی اجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا  ےہ ۔ز

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 دنہ رمدے یک رطػ ےس دصہق دے وت رمدے وک وثاب 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ا  ےہ ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زدنہ رمدے یک رطػ ےس دصہق دے وت رمدے وک وثاب 

     1861    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ  ٩ًَِ  سٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ َس ِحبٔي١َ ب٩ِٔ َس َّی اهَّللُ َُشَ ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة ٣َ ٌِ َد َس ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ ظ ٩ًَِ َجسِّ

 ُ َِٟت ٓٔي٥َ أ ا َ٘ َٓ َضا أَِوصٔي  َٟ ٘ٔي١َ  َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  اةُ بٔا َٓ َِٟو ُط ا ِت أ٣َُّ َحَْضَ َٓ ازٔیطٔ  َِ ٔف ٣َ ٌِ ََ ٥َ فٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٕس ًَ ٌِ ٤َِٟا٢ُ ٣َا٢ُ َس ٤ََّا ا وصٔي إ٧ٔ

ْس یَا َرُسو٢َ آَ  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة ذَُٔکَ ذَٟ ٌِ ٔس٦َ َس َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ْس  ٌِ َس٦َ َس ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َِّٓيِت  َضا أَِ٪ ُتُو ٌُ َٔ هَّللٔ َص١ِ َی٨ِ

ْس حَ  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًََِضا   َٚ اظُ أََتَؼسَّ ٨ًََِضا َٟٔحائٕٔم َس٤َّ ْة  َٗ َذا َػَس َٛ َذا َو َٛ  ائُٔم 

رشلیج نب دیعس نب دعس نب ابعدہ ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت اہجد رک ےلک اؿ یک امں 

دعس اک ےہ رھپ رم ںیئگ دعس ےک  دمیہن ںیم رمےن ںیگل ولوگں ےن اؿ ےس اہک وتیص رکوں اوہنں ےن اہک ایک وتیص رکوں امؽ وت



 

 

آےن ےس ےلہپ بج دعس آےئ ولوگں ےن ایبؿ ایک دعس ےن روسؽ ےس وپاھچ ہک ارگ ںیم اینپ امں یک رطػ ےس لللہ دوں وت اس وک افدئہ 

 روسؽ اہلل ےن رفامای اہں رھپ دعس ےن اہک الفں الفں ابغ دصہق ےہ ریمے امں یک رطػ ےس وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ا  ےہ ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زدنہ رمدے یک رطػ ےس دصہق دے وت رمدے وک وثاب 

     1862    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ُشَضا ٩ًَِ  ِٔ ُِٓت٠َٔتِت َن ِّی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أُم ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُجَّل 

 ٌَ ٥َ َن ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًََِضا   ُٚ أََتَؼسَّ َٓ ِت أَ َٗ ِو َتک٤ََّ٠َِت َتَؼسَّ َٟ  ٥ِ َوأَُراَصا 

رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اہک ہک ریمے امں اک دؾ اکیکی لکن ایگ ارگ ابت  رضحت اعہشئ ےس

 رکےن اپیت وت رضور دصہق رکیت ایک ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رکوں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ا  ےہ ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زدنہ رمدے یک رطػ ےس دصہق دے وت رمدے وک وثاب 

     1863    حسیث 

ًَلَی أَبََویِ   َٚ َِٟدزَِرٔد َتَؼسَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ٤َِٟا٢َ َوصَُو ٧َِد١ْ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ا ََٓورَٔث اب٨ُُِض٤َا ا َض٠َکَا  َٓ ٕة  َٗ طٔ ََٔؼَس

تَٔک َوُخِذَصا ب٤ٔٔيرَ  َٗ ِس أُٔجزَِت فٔی َػَس َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َٔک َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ ذَٟ َشأ٢ََ   اثَٔک َٓ

 رھپ وادلنی رم  ےئ وت ویہ صخش اس اک وارث وہ اس ےن اکی صخش ااصنری ےن اےنپ وادلنی وک وجھکر ےک درتخ دصہق ںیم دےیئ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اےھجت دصہق اک وثاب وہا اب ریماث ںیم اس وک ےل ےل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتیص اک مکح

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وتیص اک مکح

     1864    حسیث 



 

 

َٟطُ  ُّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ ٣َا َح َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َِٟي٠ََتئِن إَٔلَّ َطِيْئ یُوَصي ٓٔيطٔ َیبٔي ٩ًَِ  ُت 

 َوَؤػيَُّتُط ٨ًَِٔسُظ ٣َُِٜتوبَْة 

 علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ںیہن القئ ےہ آدیم وک سج ےک اپس زیچ ای اعمہلم ااسی وہ سج

 ے

ن

 
 ںیم وتیص رکان رضوری وہ اور وہ دو راںیت زگارے ریغب وتیص ےھکل ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وتیص اک مکح

     1865    حسیث 

ٔ َؤػيَّتٔطٔ َوََل ٣َا ذُ  ئير ِِ ًَلَی َت ٔسُر  ِ٘ ٤ُِٟوصٔي ََل َي ٠َِو ََاَ٪ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٟطُ َٗ ِس َحَبَص ٣َا َٗ ٔة ََاَ٪ ١َُُّ ٣ُوٕؾ  َٗ َتا ٌَ ِٟ َٔکَ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ظ تٔطٔ َو٨ًَِٔس َسََفٔ ِس یُوصٔي اٟزَُّج١ُ فٔی ٔػحَّ َٗ َُيِرَٔصا َو ٔة َو َٗ َتا ٌَ ِٟ َّٟٔذي أَِوَصي ٓٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ا  ا

رکےن واےل اک امؽ اس ےک اایتخر ےس لکن رک  اہک امکل ےن ارگ ومیص اینپ وتیص ےک دبےنل رپ اقدر ہن وہات وت اچےیہ  اھ ہک رہ وتیص

 راک راتہاحالہکن ااسی ںیہن ےہ یھبک آدیم اینپ ںیم وک دبؽ  اتک ےہ وساےئ دتریب ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ںیم اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک :   ابب

 وتیص اک مکح

     1866    حسیث 

 ٔ ِسبٔير َُيَِر اٟتَّ َٔک ٣َا َطاَئ  ِّرُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ي َِ َُّط ُي َٖ ٓٔيطٔ أ٧َ َّٟٔذي ََل اِختََٔل َٓاِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا ا٢َ ٣َأٟک  َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی رہ وتیص وک دبؽ  اتک ےہ اسےئ دتریب ےک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیعض اور مک نس اور ونجمں اور اقمح یک وتیص اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 فیعض اور مک نس اور ونجمں اور اقمح یک وتیص اک ایبؿ

     1867    حسیث 



 

 

٤َِزو ب٩َِ ُس٠َ  ًَ  ٩ًَِ َُ ٥َِٟ َیِحَت٥ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ  ا  ًّ ا َٔ أب إٔ٪َّ َصاص٨َُا ََُُل٣ّا َي َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ َّطُ ٗٔي١َ ٟ اَ٪ َوَوارٔثُُط ِي٥ٕ اٟزَُّرقٔیَّ أَِخبََرُظ أ٧َ شَّ

٠ِيُ  َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َٟطُ   ٕ٥ٓ ًَ َٟطُ َصاص٨َُا إَٔلَّ اب٨َُِة  َِٟيَص  ا٦ٔ َوصَُو ذُو ٣َا٢ٕ َو َُٟط بٔاٟظَّ ا٢ُ  َ٘ ََٟضا ب٤َٔا٢ٕ يُ أَِوَصي  َٓ ا٢َ  َٗ ََٟضا  ؤؾ 

ًَّٟٔي أَِو  طٔ ا ِّ٤ًَ َٕ زِٔرَص٥ٕ َواب٨َُِة  ِٟ ٤َِٟا٢ُ بَٔثََلثٔيَن أَ ٍَ َذَٟٔک ا بٔي َٓ ٤ِزُو ب٩ُِ ُس٠َِي٥ٕ  ًَ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ بٔئِزُ ُجَظ٥ٕ  ََٟضا ؤَی أ٦ُُّ  َصي 

 اٟزَُّرقٔیِّ 

رواتی ےہ ہک رضحت رمعنب اطخب ےس اہک ایگ ہک اس ہگج دمہنی ںیم اکی ڑلاک ےہ رقبی ولبغ ےک رگم ابغل رمعو نب میلس زریق ےس 

ںیہن وہا ہلیبق اسغؿ ےس اور اس ےک وارث اشؾ ںیم ںیہ اور اس ےک اپس امؽ ےہ اور اہیں اس اک وکیئ وارث ںیہن وساےئ اکی اچچ 

م  اھ اینپ اچچ زاد نہب ےک واےطس یک زاد نہب ےک وت رضحت رمع ےن اہک اس وک وتیص رکے اس 

 

ج ش

ڑلےک ےن امؽ یک وتیص سج اک انؾ ریب 

 رمعو نب میلس ےن اہک وہ امؽ سیت زہار درمہ اک اکب اور اس یک اچچ زاد نہب رمعو نب میلس یک امں یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 فیعض اور مک نس اور ونجمں اور اقمح یک وتیص اک ایبؿ

     1868    حسیث 

َُٓذَٔکَ   ٔ ا٦ ٤َِٟٔسی٨َٔة َوَوارٔثُُط بٔاٟظَّ اةُ بٔا َٓ َو ِٟ ِتُط ا اَ٪ َحَْضَ َُشَّ ٕ أَ٪َّ ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ  ٔ ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِ أب  ذَٟ َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ َک ٟ

ََل  ُِ ِٟ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ َوََاَ٪ ا َٗ ٌٔيٕس  ا٢َ َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ٠ُِيؤؾ  َٓ ا٢َ  َٗ َٓيُوصٔي  ََُٓل٧ّا ی٤َُوُت أَ َٟطُ إٔ٪َّ  ٘ٔي١َ  ًَِْشٔ ٔس٨ٔيَن أَِو اث٨ًََِِي َٓ ٦ُ اب٩َِ 

ًََضا أَصِ  َبا َٓ ٔ ُجَظ٥ٕ  أَِوَصي بٔبٔئِز َٓ ا٢َ  َٗ َة َس٨َّة  َٕ زِٔرَص٥ٕ ًََْشَ ِٟ  ٠َُضا بَٔثََلثٔيَن أَ

اوبرکب نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک اکی ڑلاک اسغؿ اک رمےن اگل دمہنی ںیم اور وارث اس ےک اشؾ ںیم ےھت رضحت رمع ےس اس اک ذرک 

م وھچڑ  وہا اور وپاھچ ایگ ایک وتیص رکے آپ ےن رفامای وتیص رکے ییحی نب دیعس ےن اہک وہ ڑلاک دس ربس اک  اھ ای ابرہ ربس

 

ج ش

اک اور ریب 

 ایگ اس یک وتیص رک ایگ ولوگں ےن اےس سیت زہار درمہ اک اچیب۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  یک وتیص اک ایبؿفیعض اور مک نس اور ونجمں اور اقمح

     1869    حسیث 

َّٟذٔ  ٤َُِٟؼاَب ا ٔٔيَط َوا ٠ٔطٔ َواٟشَّ ِ٘ ًَ َٕ فٔی  ي ٌٔ َـّ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ و٢ُ اِْل٣َِزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ُٙ أَِحَيا٧ّا َتُحوُز َٗ ٔٔي ي ُي



 

 

زُٔٓو ٌِ ؤٟض٥ِٔ ٣َا َي ُ٘ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ًُ ٌَ ُٖ بَٔذَٟٔک ٣َا َوَػایَاص٥ُِ إَٔذا ََاَ٪ ٣َ ٔ ز ٌِ ٠ٔطٔ ٣َا َي ِ٘ ًَ ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ َِٟيَص ٣َ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ َ٪ ٣َا یُوُػوَ٪ بٔطٔ 

َٟطُ  َة  َََٓل َؤػيَّ ٠ٔطٔ  ِ٘ ًَ ًَلَی  ٠ُوبّا  ِِ  یُوصٔي بٔطٔ َوََاَ٪ ٣َ

 ےہ وتیص درتس اہک امکل ےن رمہاے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک فیعض القعل اور انداؿ اور ونجمں یک سج وک یھبک آافہق وہاجات

 ےہ بج اینت لقع رےتھک وہں ہک وتیص وج رکںی اس وک ںیھجمس ارگ اینت یھب لقع ہن وہ وت اس یک وتیص درتس ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثلث ےس زایدہ وتیص درتس ہن وہےن اک ایبؿ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ثلث ےس زایدہ وتیص درتس ہن وہےن اک ایبؿ

     1870    حسیث 

 ٩ًَِ  ًَ وزُنٔی  ٌُ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َجائَىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٌِ َِٟوزَ َس ٔة ا ٍٕ ا٦َ َححَّ َٔ ٩ِ٣ٔ َوَج ا

ٍٔ ٣َا َتزَي َوأ٧ََا ذُو ٣َا٢ٕ َوََل َیزٔثُىٔي إَٔلَّ ا َِٟوَج َّ ِٔی ٩ِ٣ٔ ا ِس ب٠ََ َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ُ٘ َٓ ُٚ بُٔث٠ُثَِي ٣َالٔی اِطَتسَّ ِٔی  أََتَؼسَّ َٓ ب٨َِْة لٔی أَ

 َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ُُث َٗ ٥َ اٟثُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ ََل ث٥َُّ  َٗ ِْطُ 
اٟظَّ

ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض َو  َّٔ َٜ َّٟة یََت ا ًَ ََّک أَِ٪ َتَذَر َوَرثََتَک أ٨ََُِٔياَئ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَذَرص٥ُِ  ثٔيْر إ٧ٔ َٛ ٠ُُث  ٔ َواٟثُّ ّة َتبَِتغ َ٘ َٔ َٙ َن ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ ََّک  ی بَٔضا إ٧ٔ

َس  ٌِ ََ  ُٕ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَأَُخ٠َّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُ فٔی فٔی ا٣َِزأَتَٔک  ٌَ َّي ٣َا َتِح َّی َوِجَط اهَّللٔ إَٔلَّ أُٔجزَِت َحً ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أَِػَحأِی 

 ٔ ٤ًَََّل َػأّٟحا إ  ١َ٤َ ٌِ َت َٓ  َٕ ٩َِٟ تَُد٠َّ ََّک  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ ٍَ بَٔک اهَّللُ  ٔٔ َّي ی٨ََِت َٕ َحً ٠ََّک أَِ٪ تَُد٠َّ ٌَ َٟ ّة َو ٌَ ِٓ َلَّ اِزَزِزَت بٔطٔ َزَرَجّة َورٔ

 ِٟ ٩ِٜٔ ا ابٔض٥ِٔ َل َ٘ ًِ ًَلَی أَ وَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ أ٣َِٔف ْٔلَِػَحأِی صِٔحَزَتُض٥ِ َوََل َتزُزَّص٥ُِ  َوا٦ْ َوُيَْضَّ بَٔک آََّخُ ِٗ َٟطُ أَ ََٟة َیزِِٔی  ُس ب٩ُِ َخِو ٌِ  َبائُٔص َس

َّٜةَ  ٥َ أَِ٪ ٣َاَت ب٤َٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 اولداع ےک 

 

ة
چ 
ح
دعس نب ایب واقص ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمی ایعدت وک آےئ )ینعی امیبر رپیس ےک ےیل( 

 وملس ریمی امیبری اک احؽ وت آپ دےتھکی ںیہ اور ںیم امدلار وہں اسؽ ںیم اور ریما رمض دشدی  اھ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اور ریمی وارث فرػ ریمی اکی یٹیب ےہ ایک ںیم دو ثلث امؽ ہلل دے دوں آپ ےن رفامای ںیہن ںیم ےن اہک آداھ امؽ دے دوں ۔ 

اےنپ واروثں وک امدلار وھچڑ اجےئ وت  رتہ ےہ  آپ ےن رفامای ںیہن رھپ وخد آپ ےن رفامای اہتیئ امؽ ہلل دے دے اور اہتیئ تہب ےہ ارگ وت

اس ےس ہک ریقف کیھب اگنم وھچڑ اجےئ ولوگں ےک اسےنم اہھت الیھپںیئ اور وت وج زیچ فرػ رکے اگ دخایک راضدنمی ےک واےطس ھجت وک 



 

 

ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اس اک وثاب ےلم اگ اہیں کت ہک وت وج اینپ یب یب ےک ہنم ںیم داتی ےہ اس اک یھب وثاب ےلم اگ رھپ ںیم

اگ  وملس ایک ںیم اےنپ اسویھتں ےک ےھچیپ رہ اجؤں اگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ارگ وت ےھچیپ رہ اجےئ اگ اور کین اکؾ رکے

ے ببس ےس اکی وقؾ وک اور ریتا درہج دنلب وہاگ اور اشدی وت زدنہ رےہ )ہکم ںیم ہن رمے( اہیں کت ہک عفن دے اہلل لج الجہل ریت

 اصقنؿ دے اکی وقؾ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ثلث ےس زایدہ وتیص درتس ہن وہےن اک ایبؿ

     1871    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ َٓ ًَاَغ ث٥َُّ صَُو َُحٌّ  ََُٓل٧ّا ٣َا  و٢ُ ََُُلمٔی َیِدُس٦ُ  ُ٘ و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ یُوصٔي بُٔث٠ُٔث ٣َأٟطٔ َٟٔزُج١ٕ َوَي ُ٘ ُيوَجُس أٟک َي َٓ َٔک  ي٨َُِوزُ فٔی ذَٟ

أ٪ یُ  ٦ُ ث٥َُّ یََتَحاػَّ وَّ َ٘ ِبسٔ ُت ٌَ ِٟ إٔ٪َّ خِٔس٣ََة ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟئِّت  ِبُس ث٠َُُث ٣َا٢ٔ ا ٌَ ِٟ ٠ُٔث بُٔث٠ُثٔطٔ َویَُحاؾُّ ا َُٟط بٔاٟثُّ َّٟٔذي أُوصَٔي  َحاؾُّ ا

َيأُِخُذ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ  َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ َٟطُ ٩ِ٣ٔ خِٔس٣َةٔ ا ُٗو٦َِّ  ِبٔس ب٤َٔا  ٌَ ِٟ َٟطُ بٔدِٔس٣َةٔ ا َّٟٔذي أُوصَٔي  ِبٔس أَِو ٩ِ٣ٔ إَٔجاَرتٔطٔ ا ٌَ ِٟ خِٔس٣َةٔ ا

َُٟط إَٔجاَرْة  ِبُس إِٔ٪ ََا٧َِت  ٌَ ِٟ َٙ ا َت ًَ ًَاَغ  ِبٔس ٣َا  ٌَ ِٟ َٟطُ خِٔس٣َُة ا ٠ٌَِٔت  َّٟٔذي ُج إَٔذا ٣َاَت ا َٓ تٔطٔ  ِسرٔ حٔؼَّ َ٘ َٔ 

اہک امکل ےن ارگ وکیئ وتیص رکے اہتیئ امؽ یک اکی صخش وک اور ےہک الغؾ ریماالفں صخش یک دختم رکے بج کت وہ صخش زدنہ 

امؽ ےلک وت الغؾ یک دختم یک تمیق اگلدںی ےگ اور اس الغؾ ںیم ہصح رکںیل  رےہ رھپ آزاد ےہ دعب اس ےک اس الغؾ یک تمیق ثلث

ےگ سج وک ثلث امؽ یک وتیص یک ےہ ااکس ہصح اکی ثلث وہاگ اور سج وک دختم یک وتیص یک ےہ اس اک ہصح دختم ےک وماقف 

 رماجےئ اگ سج ےک واےطس دختم یک وہاگ دعب اس ےک دوونں صخش یک دختم ای امکیئ ںیم ےس اانپ ہصح ایل رکںی ےگ ۔ بج وہ صخش

 یھت وت الغؾ آزاد وہاجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ثلث ےس زایدہ وتیص درتس ہن وہےن اک ایبؿ

     1872    حسیث 

َذا ُيَشمِّ ٣َا َٛ َذا َو َٛ ََُٔلٕ٪  ٔ َذا َوٟ َٛ َذا َو َٛ ََُٔلٕ٪  ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ َي َٓ َّٟٔذي یُوصٔي فٔی ث٠ُُثٔطٔ  و٢ُ فٔی ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي و٢ُ َٗ ُ٘ َي َٓ َّل ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ 

ُلوا أَص١َِ  ٌِ َّرُوَ٪ بَيَِن أَِ٪ يُ َِٟوَرثََة یَُدي َٓإٔ٪َّ ا ًَلَی ث٠ُُثٔطٔ  ِس َزاَز  َٗ ٤َِٟئِّت َوبَيَِن  َوَرثَُتُط  ٍَ ٣َا٢ٔ ا َِٟوَػایَا َوَػاَیاص٥ُِ َوَیأُِخُذوا َج٤ٔي ا



 

 

 ٔ ُُٗض٥ِ ٓٔيطٔ إ و ُ٘ َتُٜوُ٪ حُ َٓ َِٟيض٥ِٔ ث٠َُُثطُ  ٔ ُيَش٤ُِّ٠وا إ َٓ ٤َِٟئِّت  َِٟوَػایَا ث٠َُُث ٣َا٢ٔ ا ٔش٤ُوا ْٔلَص١ِٔ ا ِ٘ َّ أَِ٪ َي ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ  ِ٪ أََرازُوا بَاٟ

ے یئک آدویمں ےک ےیل رھپ اس ےک وارث ہی دوعٰی رکںی ہک وتیص ثلث ےس زایدہ ےہ وت واروثں اہک امکل ےن وج صخش وتیص رک

وک اایتخر وہاگ اچےہ رہ اکی ومیص ہل وک اس یک وتیص ادا رکںی اور تیم اک وپرا رتہک آےل ںیل ای اہتیئ امؽ ومیص ہل ےنتج وہں اؿ ےک 

 ںیل ےگ۔وحاہل رکدںی اور اےنپ وصحں ےک وماقف اس وک ےک می رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہلم اور امیبر وک اور اس صخش وک وج دیماؿ گنج ںیم ڑھکا وہ اےنپ امؽ ںیم انتک اایتخر ےہ ۔

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ر وک اور اس صخش وک وج دیماؿ گنج ںیم ڑھکا وہ اےنپ امؽ ںیم انتک اایتخر ےہ ۔احہلم اور امیب

     1873    حسیث 

ََٟضا أَ٪َّ  ایَاَصا فٔی ٣َأَٟضا َو٣َا َیُحوُز  ـَ َٗ َِٟحا١ٔ٣ٔ َوفٔی  ٔة ا ُت فٔی َؤػيَّ ٌِ و٢ُ أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي إَٔذا َٗ َٓ ٤َِٟزٔیٔف  َِٟحا١َ٣ٔ ََا ا

٤َِٟزَ ََاَ٪ ا ٍُ فٔی ٣َأٟطٔ ٣َا َيَظاُئ َوإَٔذا ََاَ٪ ا إٔ٪َّ َػاحَٔبُط َيِؼ٨َ َٓ ًَلَی َػاحٔبٔطٔ   ٖٔ ٤َُِٟدو َُيِرُ ا  ُٕ ي ٔٔ َِٟد ٠َِيطٔ ٤ََِٟزُق ا ًَ  ُٖ ٤َُِٟدو ُق ا

٥ِ َیُحزِ َٟٔؼاحٔبٔطٔ َطِيْئ إَٔلَّ فٔی ث٠ُُثٔطٔ  َٟ 

سج ںیم ومت اک وخػ ہن وہ وت امکل امؽ وک اایتخر ےہ اسیج اچےہ فرصػ  اہک امکل ےن احہلم یھب لثم امیبر ےک ےہ ارگ امیبری فیفخ وہ

 رکے اہتبل سج امیبری ںیم ومت اک وخػ وہ وت ثلث ےس زایدہ فرصػ درتس ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی :   ابب

 احہلم اور امیبر وک اور اس صخش وک وج دیماؿ گنج ںیم ڑھکا وہ اےنپ امؽ ںیم انتک اایتخر ےہ ۔

     1874    حسیث 

ٖٕ ْٔلَ٪َّ اهَّللَ  َِٟيَص ب٤ََٔزٕق َوََل َخِو وْر َو ٢ُ َح٠٤َِٔضا َِْٔشْ َوُْسُ َِٟحا١ُ٣ٔ أَوَّ ٤َِٟزِأَةُ ا َذَٟٔک ا َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو ا٢َ فٔی َٗ َٗ الَی  ٌَ  َتَباَرَک َوَت

 َّ٤٠َ َٓ ٤َزَِّت بٔطٔ  َٓ ا  ّٔ ٔٔي ا٢َ َح٠َ٤َِت َح٤َِّل َخ َٗ وَب َو ُ٘ ٌِ َٙ َي َٙ َو٩ِ٣ٔ َوَرأئ إِٔسَح ٧َاَصا بٔإِٔسَح ِ
ََٓبْشَّ َوا اهَّلَل َربَُّض٤َا َٛٔتابٔطٔ  ًَ ٠َِت َز َ٘ ا أَِث

أَکٔ  ٨ََُٟٜو٩َ٧َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٢ُ اِْلِٔت٤َا٦ٔ َٟئ٩ِٔ آَتِيت٨ََا َػأّٟحا  أَوَّ َٓ اْئ إَٔلَّ فٔی ث٠ُُثَٔضا  ـَ َٗ َضا  َٟ  ِ ٥َِٟ َیُحز ٠َِت  َ٘ َِٟحا١ُ٣ٔ إَٔذا أَِث ٤َِٟزِأَةُ ا ا َٓ ی٩َ 

َٟئِن ََا٠٣َٔ  ٩َ أَِوََلَزص٩َُّ َحِو ٌِ َِٟوأَٟساُت یُزِٔؿ الَی فٔی َٛٔتابٔطٔ َوا ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ  ٕ ُة أَِطُضز ا٢َ ٔستَّ َٗ َوَح٠٤ُِطُ َوَٓٔؼاُُٟط  ئِن َو



 

 

 ٔ اْئ فٔی ٣َأَٟضا إ ـَ َٗ ََٟضا  ٥ِ َیُحزِ  َٟ ٕ ٩ِ٣ٔ یَِو٦َ َح٠َ٤َِت  ُة أَِطُضز ِت ٠َِٟٔحا١ٔ٣ٔ ٔستَّ ـَ إَٔذا ٣َ َٓ ٠ُٔث ثَََلثُوَ٪ َطِضّزا   َلَّ فٔی اٟثُّ

ہن وخػ اےنپ لک امؽ ںیم  اہک امکل ےن ایس رطح احہلم یھب اوالئ ک ل ںیم بج کت وخیش اور رسور اور ںیم ےس رےہ ہن رمض وہ

اایتخر رےھک یگ ۔ اہلل لج الجہل ےن اینپ اتکب ںیم رفامای ےہ مہ ےن اشبرت دی اسرہ وک ااحسؼ یک اور ااحسؼ ےک دعب وقعیب یک۔ اور 

ا وت دوونں رفامای اہلل لج الجہل ےن بج آدیم ےن وعرت ےس امجع ایک وت اس وک ک ل وہایگ اکلہ اکلہ ےتلچ رھپےت رےہ بج ک ل اھبری وہ

ےن داعیک اہلل ےس وج اؿ اک رب  اھ ہک ارگ وت مہ وک کین )ای حیحص واسمل( ہچب دے اگ وت مہ ریتا رکش ادا رکںی ےگ۔ سپ وعرت احہلم بج 

ےنپ وبلھج وہاجےئ وت اس وتق ثلث امؽ ےس زایدہ اایتخر ںیہن راتہ اور ہی دعب ھچ ےنیہم ےک ےہ ویکہکن اہلل لج الجہل رفامات ےہ امںیئ ا

ےچب وک دو ربس اکلم دودھ الپںیئ وج صخش دودھ یک دمت وپری رکان اچےہ۔ اور رھپ رفامات ےہ ک ل اور دودھ ڑھچایئ اس یک سیت ےنیہم 

ںیم وہیت ےہ۔ وت بج احہلم رپ ھچ ےنیہم زگر اجںیئ ک ل ےک روز ےس اس وتق ےس اس اک فرصػ ثلث امؽ ےس زایدہ ںیم درتس ہن وہ 

 اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 احہلم اور امیبر وک اور اس صخش وک وج دیماؿ گنج ںیم ڑھکا وہ اےنپ امؽ ںیم انتک اایتخر ےہ ۔

     1875    حسیث 

و ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ٔضَي فٔی ٣َأٟطٔ َٗ ِ٘ َُٟط أَِ٪ َي ٥َِٟ َیُحزِ  ِّٕ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ  َٕ فٔی اٟؼَّ َُّط إَٔذا َزَح َِٟ٘ٔتا٢َ إ٧ٔ ٠ُٔث  ٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ َیِحُْضُ ا َطِيّئا إَٔلَّ فٔی اٟثُّ

َِٟحا٢ٔ  ٠ًََِيطٔ ٣َا ََاَ٪ بٔت٠َِٔک ا  ٖٔ ٤َُِٟدو ٤َِٟزٔیٔف ا َِٟحا١ٔ٣ٔ َوا َٟةٔ ا ٔ َُّط ب٨ِ٤َٔز  َوإ٧ٔ

کل ےن وج صخش وا گنج ںیم ڑھکا وہ اور ڑلایئ وک اجےئ اس وک یھب ثلث امؽ ےس زایدہ اےنپ امؽ ںیم فرصػ درتس ںیہن وہ اہک ام

 یھب احہلم اور امیبر ےک مکح ںیم ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ اور وارث وک ھچک امؽ دے اجےن اک ایبؿوارث ےک واےطس وتیص اک ایب

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وارث ےک واےطس وتیص اک ایبؿ اور وارث وک ھچک امؽ دے اجےن اک ایبؿ

     1876    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ابَٔتُة ٨ًَِٔس٧َا ا ٨َُّة اٟثَّ و٢ُ اٟشُّ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٔک َوَرثَُة َٗ َٟطُ ذَٟ  َ ْة َٟٔوارٕٔث إَٔلَّ أَِ٪ یُحٔيز َّطُ ََل َتحُوُز َؤػيَّ يَضا أ٧َ



 

 

ُّٙ ٩ِ٣َ أََجاَز ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو٩ِ٣َ أََِی أََخَذ حَ  َٟطُ َح ْف َجاَز  ٌِ ََ ُض٥ِ َوأََِی  ـُ ٌِ ََ ُط  َٟ َّطُ إِٔ٪ أََجاَز  ٤َِٟئِّت َوأ٧َ ُط ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا َّ٘ 

ارث ےک واےطس وتیص درتس ںیہن ےہ رگم بج اور وراثء ااجزت دںی اور ارگ ضعب وراثء ااجزت اہک امکل ےن امہرے زندکی و

 دںی اور ضعب ہن دںی وت وج ااجزت دںی ےگ اؿ ےک ےصح ںیم ےس وتیص ادا یک اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 وارث ےک واےطس وتیص اک ایبؿ اور وارث وک ھچک امؽ دے اجےن اک ایبؿ

     1877    حسیث 

َٟطُ ٩ِ٣ٔ  َِٟيَص  َيِشَتأِذُٔ٪ َوَرثََتطُ فٔی َؤػيَّتٔطٔ َوصَُو ٣َزٔیْف  َٓ َّٟٔذي یُوصٔي  ٤َِٟزٔیٔف ا و٢ُ فٔی ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َيأِذ٧َُوَ٪ ٣َ َٗ َٓ أٟطٔ إَٔلَّ ث٠ُُُثُط 

ِو َجاَز  َٟ َٔک َو وا فٔی ذَٟ ٌُ َُٟض٥ِ أَِ٪ َیزِٔج َِٟيَص  َُّط  َََر ٩ِ٣ٔ ث٠ُُثٔطٔ إ٧ٔ ِٛ َ ٔف َوَرثَتٔطٔ بٔأ ٌِ ُط أَِ٪ یُوصَٔي َٟٔب إٔذَا َٟ َٓ ٍَ ١َُُّ َوارٕٔث َذَٟٔک  ُض٥ِ َػ٨َ َٟ َذَٟٔک 

 ٔ ُٔٔشض ٤ُِٟوصٔي أََخُذوا َذَٟٔک ْٔلَِن ا أَِ٪ َيِشَتأِذَٔ٪ َوَرثََتُط فٔی َص٠ََک ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ ُط بٔطٔ فٔی ٣َأٟطٔ  َٟ َة فٔی ث٠ُُثٔطٔ َو٣َا أُذَٔ٪  َِٟؤػيَّ وُظ ا ٌُ ٥ِ َو٨َ٣َ

َٔک ََل َی٠ِز٣َُُض٥ِ َؤَٟوَرثَتٔطٔ أَِ٪ یَزُزُّ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ُط  َٟ َيأَِذ٧ُوَ٪  َٓ تٔطٔ  ٕة یُوصٔي بَٔضا َٟٔوارٕٔث فٔی ٔػحَّ ٔ َؤػيَّ َٔک أَ٪َّ اٟزَُّج١َ وا َذٟ َک إِٔ٪ َطاُُئا َوذَٟ

َد  ٌٔطٔ ََّخَ َد ٩ِ٣ٔ َج٤ٔي ٍُ ٓٔيطٔ ٣َا َطاَئ إِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ َیِْخُ ٍٔ ٣َأٟطٔ َيِؼ٨َ َّٙ بَٔح٤ٔي ٔليطٔ إَٔذا ََاَ٪ َػٔحيّحا ََاَ٪ أََح ٌِ ُٚ بٔطٔ أَِو يُ َيَتَؼسَّ َٓ

٤ََّا یَُٜوُ٪ اِستٔئَِذا٧ُطُ َوَرثََتُط  َُٟط َطِيْئ إَٔلَّ فٔی ٩ِ٣َ َطاَئ َوإ٧ٔ ٨ًَُِط ٣َاُٟطُ َوََل یَحُوُز  َُٟط حٔيَن یُِحَحُب  َِٟوَرثَٔة إَٔذا أَذ٧ُٔوا  ًَلَی ا َجائٔزّا 

َُٟط بٔطٔ  ٠َِيض٥ِٔ أ٣َِزُص٥ُِ َو٣َا أَذ٧ُٔوا  ًَ ََٓذَٟٔک حٔيَن یَحُوُز  ُّٙ بُٔث٠ُثَِي ٣َأٟطٔ ٨ِ٣ٔطُ  ََ  ث٠ُُثٔطٔ َوحٔيَن ص٥ُِ أََح إِٔ٪ َسأ٢ََ  ُف َوَرثَتٔطٔ أَِ٪ یََضَب َٓ ٌِ

ًَلَی ٩ِ٣َ  َُّط َرزٌّ  إ٧ٔ َٓ َِٟضأُٟک َطِيّئا  ٔضي ٓٔيطٔ ا ِ٘ ١ُ ث٥َُّ ََل َي ٌَ ِٔ َي َٓ اةُ  َٓ َِٟو ُظ ا ُط ٣ٔيَراثَُط حٔيَن َتِحُْضُ ٤َِٟيُِّت َٟ َُٟط ا و٢َ  ُ٘ َوَصَبُط إَٔلَّ أَِ٪ َي

ِس أَِحبَِبُت أَِ٪  َٗ ْٕ َو ٌٔي ٔف َوَرثَتٔطٔ َؿ ٌِ ا٢َ َوإِٔ٪  ََُٓلْ٪ َٟٔب َٗ ُط  َٟ ٤َِٟيُِّت  اُظ ا إٔ٪َّ َذَٟٔک َجائٔزْ إَٔذا َس٤َّ َٓ ًَِلاُظ إٔیَّاُظ  َ أ َٓ َُٟط ٣ٔيَراثََک  َتَضَب 

َِٟيطٔ  ٔ ٍُ إ َّٟٔذي َوَصَب َیزِٔج ًَلَی ا ُضَو َرزٌّ  َٓ ْف  ٌِ ََ طُ َوبَقَٔی  ـَ ٌِ ََ َِٟضأُٟک  َذ ا َٔ َٟطُ ٣ٔيَراثَطُ ث٥َُّ أَِن َس  َوَصَب  ٌِ ََ ًِٔلَيطُ ٣َا بَقَٔی  ُ َّٟٔذي أ اةٔ ا َٓ  َو

اہک امکل ےن وج صخش امیبر وہ وہ اےنپ واروثں ےس ااجزت اچےہ ثلث ےس زایدہ وتیص رکےن یک اور وارث ااجزت دںی اس ابت یک 

ہک ثلث ےس زایدہ یسک وارث ےک ےیل وتیص رکے وت رھپ اؿ واروثں وک روجع اک اایتخر ںیہن ارگ روجع درتس وہات وت رہ وارث یہی 

 رکات بج ومیص رماجات وت امؽ وتیص آپ ےل ایل رکےت اور اس یک وتیص روک دےتی اہتبل ارگ وکیئ صخش ںیم یک احتل ںیم ایک

اےنپ واروثں ےس ااجزت اچےہ وارث ےک واےطس وتیص رکےن یک اور وہ ااجزت دے دے وت اس ےس روجع رکےتکس ںیہ ویکہکن 

 ےہ اچےہ بس دصہق دے اچےہ بس یسک ےک وحاےل رکدے وت ہی اذؿ انیل وغل وہا بج آدیم حیحص ےہ وت اےنپ لک امؽ ںیم اایتخر راتھک



 

 

اور واروثں اک اذؿ دانی یھب اےنپ وتق ےس رتشیپ وہا اس واےطس اؿ وک روجع درتس ےہ ہکلب اذؿ انیل اس وتق درتس ےہ بج وہ 

اس وتق واروثں وک دو ثلث اک اایتخر وہاگ وہ ااجزت یھب اےنپ امؽ ںیم اایتخر ہن راتھک وہ اور ثلث ےس زایدہ فرػ رکےن رپ اقدر ہن وہ 

دے ےتکس ںیہ ارگ رمضی ےن اےنپ وارث ےس اہک وت اانپ ہصح ریماث اک ےھجم ہبہ رکدے اس ےن ہبہ رکدای نکیل رمضی ےن اس ںیم 

 وارث ےس ہک الفان وارث تہب ھچک فرصػ ںیہن ایک ویں یہ رم ایگ وت وہ ہصح رھپ ایس وارث اک وہاجےئ اگ اہتبل ارگ تیم ویں ےہک اکی

فیعض ےہ وت یھب اانپ ہصح اس وک ہبہ رکدے اور ارگ وہ ہبہ رکدے وت درتس وہاجےئ اگ ارگ وارث ےن اانپ ہصح ریماث تیم وک ہبہ 

 رکد ای اس ےن ھچک اس ںیم ےس یسک وک دالای ھچک چب راہ وت وج چب راہ وہ ایس وارث اک وہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج رمد وعرت یک لثم وہ اس اک ایبؿ اور ڑلےک اک وکؿ دقحار ےہ امں ای ابپ

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رمد وعرت یک لثم وہ اس اک ایبؿ اور ڑلےک اک وکؿ دقحار ےہ امں ای ابپ

     1878    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٣َُد٨َّّثا ََاَ٪ ٨ًَِٔس أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

٥َ يَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َة َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَلَی اب٨َِٔة َُِيََلَ٪ أ٣َُيَّ َک  ُّٟ أ٧ََا أَزُ َٓ َٕ َُّسا  ٔ ائ ٠َِي٥ُِٜ اٟلَّ ًَ َتَح اهَّللُ  َٓ ِبَس اهَّللٔ إِٔ٪  ًَ ٍُ یَا  ِش٤َ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَِسُخ٩٠ََّ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٍٕ َوتُِسبٔزُ بَٔث٤َإ٪  ب١ُٔ بٔأَِربَ ِ٘ ََّضا ُت إ٧ٔ َٓ  َ٠ًَ  ِي٥ُِٜ َصُؤََلٔئ 

رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک اکی ثنخم یقلخ رضحت اؾ ک ہم ےک اپس  اھ اس ےن علااہلل نب اہیم ےس اہک اور روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع وملس نس رےہ ےھت اے علااہلل ارگ لک اہلل لج الجہل اہمترے اہھت ےس اط ف وک  حت رکا دے وت مت الیغؿ یک یٹیب وک رضور انیل بج 

آیت ےہ وت اس ےک ٹیپ رپ اچر ںیٹب ولعمؾ وہیت ںیہ اور بج ھٹیپ ومڑ رک اجیت ےہ وت اچر یک آھٹ ںیٹب ولعمؾ وہیت ںیہ )دوونں  وہ اسےنم

 اجبن ولہپ ےس( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہی ولگ اہمترے اپس ہن آای رکںی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج رمد وعرت یک لثم وہ اس اک ایبؿ اور ڑلےک اک وکؿ دقحار ےہ امں ای ابپ
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 ُ٘ ٕس َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ٌٔيٕس أ٧َ ََٟسِت ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َو َٓ أب ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َِٟدلَّ و٢ُ ََا٧َِت ٨ًَِٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ ا



 

 

٤َِِٟش  ٨َأئ ا ٔٔ ُب َٔ ٌَ ًَأػ٤ّا َی٠ِ َوَجَس اب٨َُِط  َٓ َُٗباّئ  َحاَئ ٤ًَُزُ  َٓ َضا  َٗ َٓاَر َُّط  ًَأػ٥َ ب٩َِ ٤ًََُز ث٥َُّ إ٧ٔ ُط  ُط بَيَِن َٟ ٌَ ََٓوَؿ  ٔ ٔسظ ـُ ٌَ أََخَذ َٔ َٓ حٔٔس 

ا٢َ یََسیِ  َ٘ َٓ  َٙ ی سِّ َّي أََتَيا أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ًَِتُط إٔیَّاُظ َحً ٨َاَز َٓ  ٔ ََل٦ ُِ ِٟ ةُ ا ِتُط َجسَّ َٛ أَِزَر َٓ ابَّةٔ  ًَلَی اٟسَّ ٤َِٟزِأَةُ ابِىٔي  طٔ  َِٟت ا ا َٗ ٤ًَُزُ ابِىٔي َو

ِٟکَََل٦َ  ُط ٤ًَُزُ ا ٌَ ٤َا َراَج َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ َخ١ِّ بَِي٨ََضا َوبَِي٨َُط  َ٘ َٓ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن اقمس نب دمحم ےس انس ےتہک ےھت رضحت رمع نب اطخب ےک اپس اکی ااصنری وعرت یھت اس 

ےس اکی ڑلاک دیپا وہا سج اک انؾ اعمص نب رمع راھک  اھ رھپ رضحت رمع ےن اس وعرت وک وھچڑ دای اور دجسم ابق ںیم آےئ واہں اعمص وک 

وہا اپای دجسم ےک نحص ںیم رضحت رمعےن اس اک ابزو ڑکپ رک اےنپ اجونر رپ وسار رک ایل ڑلےک یک انین ےن ہی دھکی رک ڑلوکں ےک اسھت اتلیھک 

اؿ ےس اڑگھا ایک اور اانپ ڑلاک بلط ایک رھپ دوونں رضحت اوبرکب دصقی ےک اپس آےئ رضحت رمع ےن اہک ریما اٹیب ےہ وعرت ےن اہک 

  اےس وھچڑ دو ےچب وک اور دے دو اس یک انین وک رضحت رمعپچ وہ رےہ اور ھچک رارار ہن یک۔ریما ہچب ےہ اوبرکب دصقی ےن اہک رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اابسب ںیم بیع ےنلکن اک ایبؿ اور اس اک اتواؿ سک رپ ےہ ۔

  ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیماتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اابسب ںیم بیع ےنلکن اک ایبؿ اور اس اک اتواؿ سک رپ ےہ ۔

     1880    حسیث 

َٔک ا ُيوَجُس ذَٟ َٓ زُؤق  ٌُ ِٟ َيأب أَِو ا َِٟحَيَوأ٪ أَِو اٟثِّ َة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ َُ اٟشِّ و٢ُ فٔی اٟزَُّج١ٔ َیبَِتا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ ُ ي َٓ  ٕ ٍُ َُيَِر َجائٔز َرزُّ ِٟبَِي

ةٔ إَٔلَّ  ٌَ ٠ِ ٠َِيَص َٟٔؼاحٔٔب اٟشِّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َتُط  ٌَ ٔلَی َػاحٔبٔطٔ ٔس٠ِ َة أَِ٪ یَزُزَّ إ ٌَ ٠ِ َبَف اٟشِّ َٗ َّٟٔذي  ِت ٨ِ٣ٔطُ َویُِؤ٣َزُ ا ـَ ٔ ُٗب  ٗٔي٤َُتَضا یَِو٦َ 

ضَ  ـَ َب َٗ َُّط َؿ٨َٔ٤َضا ٩ِ٣ٔ یَِو٦َ  َِٟيطٔ َوَذَٟٔک أ٧َ ٔ َِٟيَص َیِو٦َ َیزُزُّ َذَٟٔک إ َٓبَٔذَٟٔک ََاَ٪ َو ٠َِيطٔ  ًَ َس َذَٟٔک ََاَ٪  ٌِ ََ َؼإ٪  ِ٘ ٤َا ََاَ٪ ٓٔيَضا ٩ِ٣ٔ نُ َٓ ا 

ْة ٣َزُُِوْب ٓٔيَضا ث٥َُّ  َ٘ ٔ َة فٔی َز٣َإ٪ ؤَی ٓٔيطٔ ٧َآ ٌَ ٠ِ بُٔف اٟشِّ ِ٘ ُط َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ َي َٟ َصا فٔی َز٣َإ٪ ؤَی ٓٔيطٔ َساَٗٔلْة  ٤َٔ٧اُُئَصا َوزٔیَاَزتَُضا  یَزُزُّ

ةٔ َز٧َا٧ٔيَر َوی٤ُِٔشَُٜضا َوث٨٤ََُضَ ََل  َْشَ ٌَ َضا َٔ ٌُ َيبٔي َٓ َة ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ٠ِ بُٔف اٟزَُّج١ُ اٟشِّ ِ٘ َي َٓ ٤ََّا ث٨٤َََُضا یُزٔیُسَصا أََحْس  ا َذَٟٔک ث٥َُّ یَزُزَُّصا َوإ٧ٔ

ةٔ َز٧َا٧ٔيَر أَِو  ٌَ َُٟط أَِ٪ یَِذصََب ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اٟزَُّج١ٔ بٔتِٔش ٠َِيَص  َٓ ٤ََّا  زٔی٨َاْر  َضا بٔٔسی٨َإر أَِو ی٤ُِٔشَُٜضا َوإ٧ٔ ٌُ َيبٔي َٓ َضا ٨ِ٣ُٔط اٟزَُّج١ُ  ـُ ٔ ب ِ٘ َي

َضا أَِ٪  ـَ َب َٗ َّٟٔذي  ًَلَی ا ٠َِيَص  َٓ ةُ َز٧َا٧ٔيَر  ًََْشَ َصا  َة ث٨٤َََُضا زٔی٨َاْر ث٥َُّ یَزُزَُّصا َوٗٔي٤َُتَضا یَِو٦َ یَزُزُّ ٌَ َز٦َ َٟٔؼاحٔبَٔضا ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ تِٔش ِِ َي

َٚ اٟشِّ َز٧َا َٚ إَٔذا َْسَ ارٔ ُِّن َذَٟٔک أَ٪َّ اٟشَّ ا یَُبي ا٢َ َو٤٣َّٔ َٗ طٔ  ـٔ ِب َٗ َبَف َیِو٦َ  َٗ ٠َِيطٔ ٗٔي٤َُة ٣َا  ًَ ٤ََّا  ٔلَی ث٨٤َََٔضا یَِو٦َ ٧ٔيَر إ٧ٔ ٤ََّا ی٨َُِوزُ إ إ٧ٔ َٓ َة  ٌَ ٠ِ



 

 

٠َِيطٔ َوإِٔ٪ اِس  ًَ َٔک  ٍُ ََاَ٪ ذَٟ ِل َ٘ ِٟ إِٔ٪ ََاَ٪ َیحُٔب ٓٔيطٔ ا َٓ َُٗضا  ا َيِْسٔ َّي ی٨َُِوَز فٔی َطأ٧ِٔطٔ َوإ٣َّٔ ا فٔی ٔسِح٩ٕ یُِحَبُص ٓٔيطٔ َحً ُط إ٣َّٔ ٌُ ِل َٗ َتأََِّخَ 

ِس َوجَ  َٗ ٨ًَُِط َحًسا   ٍُ ـَ َّٟٔذي َي ٌٔطٔ بٔا ِل َٗ ٠َِيَص اِستٔئَِداُر  َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ ُٚ ث٥َُّ یُِؤَخَذ  ارٔ َٚ َوإِٔ٪ أَِ٪ َیِضزَُب اٟشَّ ٠َِيطٔ یَِو٦َ َْسَ ًَ َب 

َُ َرُخَؼِت  ٠ًََِيطٔ یَِو٦َ أََخَذَصا إِٔ٪  ٥ِ ی٩َُِٜ َوَجَب  َٟ ا  ٌّ ِل َٗ ٠َِيطٔ  ًَ َّٟٔذي یُؤجُب  َس َذَٟٔک َوََل بٔا ٌِ ََ ُة  ٌَ ٠ِ ُة ت٠َِٔک اٟشِّ ٌَ ٠ِ ٠َِت ت٠َِٔک اٟشِّ

َس َذَٟٔک  ٌِ ََ 

ی وک مکح وہ ہک وہ زیچ اب عئ وک ریھپ دے اہک امکل ےن اکی صخش اجونر ای ڑپکا ای اور وکیئ اابسب رخدیے رھپ ہی عیب اناجزئ ولعمؾ وہ اور رتشم

)احالہکن اس ےئش ںیم وکیئ بیع وہاجےئ( وت اب عئ وک اس ےئش یک تمیق ےلم یگ اس دؿ یک سج دؿ ہک وہ ےئش رتشمی ےک ےضبق ںیم آیئ 

س اک اضنم وہ یھت ہن ہک اس دؿ یک سج دؿ وہ ریھپات ےہ ویکہکن سج دؿ ےس وہ ےئش رتشمی ےک ےضبق ںیم آیئ یھت اس دؿ ےس وہ ا

 ایگ  اھ اب وج ھچک اس ںیم اصقنؿ وہاجےئ وہ ایس رپ وہاگ اور وج ھچک زایدیت وہاجےئ وہ یھب ایس یک وہیگ اور یھبک ااسی وہات ےہ ہک آدیم

ےھچ وت امؽ اےسی وتق ںیم اتیل ےہ بج اس یک دقر اور التش وہ رھپ اس وک وتق ںیم ریھپ داتی ےہ بج ہک وہ ےب دقر وہ وکیئ اس وک ہن وپ

آدیم اکی ےئش رخدیات ےہ دس دانیر وک رھپ اس وک رھک وھچڑات ےہ اور ریھپات ےہ اےسی وتق ںیم بج اس یک تمیق اکی دانیر وہ وت ہی 

ںیہن وہ اتک ہک ےب اچرے اب عئ اک ون دانیر اک اصقنؿ رکے ای سج دؿ رخدیا ایس دؿ اس یک تمیق اکی دانیر یھت رھپ ریھپےت وتق اس 

انیر وہآ ی وت اب عئ رتشمی وک انقح ون دانیر اک اصقنؿ دے ایس واےطس وہ تمیق اس دؿ یک وابج وہیئ سج دؿ ہک وہ ےئش یک تمیق دس د

 رتشمی ےک ےضبق ںیم آیئ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک رکموة وہےن اک ایبؿ اضقیک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ اور اضق

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضقیک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ اور اضق ےک رکموة وہےن اک ایبؿ

     1881    حسیث 

ارٔٔسيِّ أَِ٪ َص٥ُ٠َّ  َٔ ِٟ ٔلَی َس٤َ٠ِاَ٪ ا َتَب إ َٛ ِرَزأئ  ٌٔيٕس أَ٪َّ أَبَا اٟسَّ َِٟيطٔ َس٤َ٠ِاُ٪ إٔ٪َّ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔ ََٜتَب إ َٓ َسٔة  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٔلَی اِْلَِرٔق ا إ

 ٔ ٠ٌَِٔت كَبٔيّبا تَُساو ََّک ُج ىٔي أ٧َ َِ ِس ب٠ََ َٗ ٠٤َُطُ َو ًَ ُض اِْلِٔنَشاَ٪  سِّ َ٘ ٤ََّا يُ ُض أََحّسا َوإ٧ٔ سِّ َ٘ ََٟک اِْلَِرَق ََل ُت ا  َّ٤ٌٔ ٨َ َٓ ٨َِت تُبِرُٔئ  ُٛ إِٔ٪  َٓ ي 

بّ  ٨َِت ٣َُتَلبِّ ُٛ َضي بَيَِن اث٨َِئِن ث٥َُّ أَِزبَ َوإِٔ٪  َٗ ِرَزأئ إَٔذا  َٓکَاَ٪ أَبُو اٟسَّ ََٓتِسُخ١َ ا٨َّٟاَر  ُت١َ إِٔنَشا٧ّا  ِ٘ َٓاِحَذِر أَِ٪ َت ٨ُِط ٧ََوزَ ا  ًَ َزا 

ْب َواهَّللٔ َت٤َُٜا ٣َُتَلبِّ ًَلَیَّ ٗٔؼَّ ٔلَیَّ أًَٔيَسا  ا إ ٌَ ا٢َ اِرٔج َٗ َِٟيض٤َٔا َو ٔ  إ



 

 

ہک اوب ادلرداء ےن املسؿ افریس وک اھکل ہک ےلچ آؤ دقمس زنیم ںیم املسؿ ےن وجاب اھکل ہک زنیم یسک وک  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ

دقمس ںیہن رکیت ہکلب آدیم وک اس ےک لمع دقمس رکےت ںیہ اور ںیم ےن انس ےہ مت بیبط ےنب وہ ولوگں یک دوا رکےت وہ ارگ مت 

 مت بط ںیہن اجےتن وت اور وخاہ وخماہ بیبط نب  ےئ وت وچب ںیہک ااسی ہن وہ ہک یسک آدیم وک ولوگں وک دوا ےس ااھچ رکےت وہ وت  رتہ ےہ اور ارگ

ؿ رکو اانپ امر ڈاول وت منہج ںیم اجؤ رھپ اوبادلردا بج  ہلصی ایک رکےت دو وصخشں ںیم اور وہ اجےن ےتگل وت دوابرہ اؿ وک البےت اور ےتہک رھپ ایب

 ں یہ العج رکات وہں ۔ہصق ںیم وت واہلل بط ںیہن اجاتن وی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضقیک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ اور اضق ےک رکموة وہےن اک ایبؿ

     1882    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک يَ  ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أََػ َٗ َٓ َٟطُ بَا٢ْ َو٤ِٟٔٔث٠ٔطٔ إَٔجاَرْة  ٔ فٔی َطِيٕئ  ٔ إٔذِٔ٪ َسئِّسظ يِر َِ ِبّسا َٔ ًَ اَ٪  ٌَ و٢ُ ٩ِ٣َ اِسَت ِبَس إِٔ٪ ُ٘ ٌَ ِٟ اَب ا

ََٓذَٟٔک َٟٔشيِّ   ١َٔ٤ًَ َل٠ََب َسيُِّسُظ إَٔجاَرَتُط ٤َٟٔا  َٓ ِبُس  ٌَ ِٟ ِبُس ََٔظِيٕئ َوإِٔ٪ َس٥َٔ٠ ا ٌَ ِٟ ٔ َوصَُو اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َاأُٔػيَب ا  سٔظ

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن دورسے ےک الغؾ ےس ریغب اس یک ااجزت ےک یسک ڑبے اکؾ ںیم دمد یل سج ےک واےطس ونرک رےنھک یک 

ر وج الغؾ رضورت وہیت ےہ ای زمدورالبےن یک اور الغؾ ںیم وکیئ بیع وہ ایگ اس اکؾ رکےن یک وہج ےس وت اس رپ امضؿ الزؾ آےئ یگ او

 حیحص واسمل راہ اور اس ےک ومٰیل )امکل( ےن زمدوری بلط یک وت زمدوری دینی ڑپے یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ اور اضق ےک رکموة وہےن اک ایبؿاضقیک فلتخم ااحدثی اک 

     1883    حسیث 

َِٟيَص  ٔ َو ُٕ ٣َاُُٟط بَٔئسظ َٗ َُّط یُو ا إ٧ٔ ًٗ ُط ٣ُِشتََر ـُ ٌِ ََ ا َو ُط َُحً ـُ ٌِ ََ ِبسٔ یَُٜوُ٪  ٌَ ِٟ و٢ُ فٔی ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ُط أَِ٪ یُِحٔسَث ٓٔيطٔ َطِيّئا َٗ َٟ

 َ٤ِٟ ٨َّٜٔطُ َیأ١َُُِ ٓٔيطٔ َویََِٜتٔسي بٔا ُّٚ َوَل َٟطُ ٓٔيطٔ اٟزِّ ٤َاُُٟط ٠َّٟٔٔذي بَقَٔی  َٓ إَٔذا َص٠ََک  َٓ  ٖٔ زُو ٌِ 

ق )ولممک( وت امؽ اس اک اس ےک اپس رےہ اگ ارگ اس ںیم وکیئ این اکؾ ںیہن رک اتک
 
فقی

 اہک امکل ےن ارگ الغؾ اک اکی ہصح آزاد وہ اور ھچک 

 ےلم اگ سج یک کلم ابیق یھت۔ ہکلب دقبررضورت اھکاتاتیپ ےہ وت بج رماجےئ اگ وت وہ امؽ اس وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اضقیک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ اور اضق ےک رکموة وہےن اک ایبؿ

     1884    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٟٔس ٣َ َٗ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ یَُٜوُ٪ ٠َِٟٔو ًَ  َٙ َٔ ََٟسُظ ب٤َٔا أَِن َِٟوأَٟس یَُحأسُب َو و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا ُ٘ ّؿا أٟک َي ا٢ْ ٧َاًؿا ََاَ٪ أَِو َُعِ

َٔک  َِٟوأُٟس ذَٟ  إِٔ٪ أََراَز ا

 وہ اس روز ےس اسحب رک ےک اس ےس وٹکیت ےل  اتک ےہ اہک امکل ےن سج روز ےس ڑلاک امدلار وہاجےئ وت وادل ےن وج اس رپ رخچ ایک

 ارگ اچےہ، وخاہ امؽ ڑلےک اک دقن یک مسق ےس وہ ای سن یک مسق ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اضقیک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ اور اضق ےک رکموة وہےن اک ایبؿ

     1885    حسیث 

ِٟحَ  ُٙ ا ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ُجَضِي٨ََة ََاَ٪ َيِشب ٤ُِٟزَنٔیِّ  ٖٕ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزََل لٔی ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ِِ ُي َٓ َيِظتَرٔي اٟزََّواح١َٔ  َٓ ادَّ 

ُس أَیَُّضابَٔضا ث٥َُّ ُيِْسٔ  ٌِ ََ ا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٍَ أ٣َِزُُظ إ ٔ ٠ََِٓص ََفُٓ َ أ َٓ َِٟحادَّ  ُٙ ا ٔ َيِشب َٓ يَِر  ٍَ  َُ اٟشَّ ٔٔ إٔ٪َّ اِْلَُسِي َٓ ا٨َّٟاُض 

 ٔ َِٟحادَّ أَََل َوإ َٙ ا ا٢َ َسَب َ٘ ٍَ ُجَضِي٨ََة َرضَٔي ٩ِ٣ٔ زٔی٨ٔطٔ َوأ٣ََا٧َتٔطٔ بٔأَِ٪ يُ ٔٔ ٩ِ٤َ ََاَ٪ أَُسِي َٓ ِس رٔی٩َ بٔطٔ  َٗ أَِػَبَح  َٓ زّٔؿا  ٌِ ِس َزاَ٪ ٣ُ َٗ َّطُ  ٧

َٟطُ  إٔ٪َّ أَوَّ َٓ ی٩َِ  ٥ِ َواٟسَّ ُٛ َٟطُ بَِي٨َُض٥ِ َوإٔیَّا ٔش٥ُ ٣َا ِ٘ َساةٔ َن َِ ِٟ ٠َِيأِت٨َٔا بٔا َٓ ٠َِيطٔ َزی٩ِْ  ًَ ُط  ْب  َٟ ُظ ََحِ  َص٥ٌّ َوآَّٔخَ

 صخش ہلیبق هیہج اک بس احویجں ےس آےگ اج رک اےھچ اےھچ  ےگنہ اوٹن رمع نب علاارلنمح نب دالػ زمین ےس رواتی ےہ ہک اکی

رخدیا رکات  اھ اور دلجی الچ رکات  اھ بس احویجں ےس ےلہپ اتچنہپ  اھ اکی ابر وہ سلفم وہ ایگ اور اس اک دقمہم رضحت رمع ےک اپس آای 

ی ہ 

 

ب ہ 
ح 
غ ےن وج 

سب ف

ےک ےلیبق اک ےہ دنی اور اامتن ںیم یھب ابت دنسپ یک ہک ولگ آپ ےن اہک دعب دمح وولصۃ ےک ولوگں وک ولعمؾ وہ ہک ا

اس وک اہک رکںی ہک وہ بس احویجں ےس ےلہپ اچنہپ آاگہ روہ ہک اس ےن رقض رخدیا ادا رکےن اک ایخؽ ہن راھک وت وہ سلفم وہ ایگ اور رقض 

و اوہں وک ےک می رکںی ےن اس ےک امؽ وک ٹیپل ایل وت سج صخش اک اس رپ رقض آات ےہ وہ امہرے اپس حبص وک آ

 

خ

 

ض

ےئ مہ اس اک امؽ رق

 ےگ مت ولوگں وک اچےیہ ہک رقض ےنیل ےس رپزیہ رکو رقض ںیم ےتیل یہ رجن وہات ےہ اور آرخ ںیم ڑلایئ وہیت ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وک زیمخ رکںی وت ایک مکح ےہ ۔الغؾ یسک اک اصقنؿ رکنی ای یسک



 

 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ یسک اک اصقنؿ رکنی ای یسک وک زیمخ رکںی وت ایک مکح ےہ ۔

     1886    حسیث 

بٔئس أَ٪َّ ١ََُّ ٣َا أََػاَب  ٌَ ِٟ ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا فٔی ٔج٨َایَةٔ ا و٢ُ اٟشُّ ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي ِبُس ٩ِ٣ٔ ُجزِٕح َجَزَح بٔطٔ إِٔنَشا٧ّا أَِو َطِيٕئ اِخَت٠ََشُط أَِو  َٗ ٌَ ِٟ ا

٠ًََِيطٔ ٓٔيَضا إٔ٪َّ   ٍَ ِل َٗ َضا ََل  َٗ ٕة َْسَ َٗ َِٓشَسُظ أَِو َْسٔ ُظ أَِو أَ ٕٙ َجذَّ َّ٠ ٌَ ٣ُ ٕ يَشٕة اِحتََرَسَضا أَِو ث٤ََز ُسو  ََحٔ ٌِ ِبٔس ََل َي ٌَ ِٟ َبةٔ ا َٗ َذَٟٔک فٔی َر

 َٗ ١َ ٣َاَذَٟٔک اٟزَّ ِ٘ ًَ َِٓشَس أَِو  َ ٔلَي ٗٔي٤ََة ٣َا أََخَذ ََُُل٣ُُط أَِو أ ٌِ إِٔ٪ َطاَئ َسيُِّسُظ أَِ٪ ُي َٓ ََُر  َٛ ١َّ َذَٟٔک أَِو  َٗ ًَِلاُظ َوأ٣ََِشَک  َبَة  َجَزَح أَ

َشيُِّسُظ  َٓ َٔک  َُيِرُ ذَٟ ٠ًََِيطٔ َطِيْئ  َِٟيَص  ِٟدَٔيارٔ ََُُل٣َُط َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ ُيِش٤َٔ٠ُط أَِس٤َ٠َطُ َو  فٔی َذَٟٔک بٔا

اہک امکل ےن امہرے زندکی الغؾ یک انجتی ںیم تنس ہی ےہ ہک ارگ الغؾ اک رہبق )رگدؿ ۔ آزادی ای الغیم( اس ںیم سنھپ اجےئ اگ وت 

اصبح ومٰیل )امکل( وک اایتخر ےہ اچےہ اؿ زیچوں یک تمیق ای زمخ یک دتی ادا رکے اور اےنپ الغؾ وک رھک ےل اچےہ اس الغؾ یہ وک 

انجتی ےک وحاےل رکدے الغؾ یک تمیق ےس زایدہ ومٰیل )امکل وک ھچک ہن دانی وہاگ ارگہچ اس زیچ یک تمیق ای دتی اس یک تمیق ےس 

 زایدہ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاینپ اوالد وک وج دانی درتس ےہ اس اک 

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اینپ اوالد وک وج دانی درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1887    حسیث 

ِّ أَِ٪ َیُحو ٥ِ َیِب٠ُ َٟ ُط َػِٔيّرا  َٟ َّٟسا  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ََح١َ َو َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌٔئس ب٩ِٔ ا َٟطُ  َز ٧ُِح٠َطُ ٩ًَِ َس ٩َ٠ًَِ َذَٟٔک  َ أ َٓ

نَٔی َجائٔزَْة َوإِٔ٪ َؤَٟيَضا أَبُوظُ  َٓ ٠َِيَضا  ًَ  َوأَِطَضَس 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک امثعؿ نب نافؿ ےن اہک ہک وج صخش اےنپ انابغل ڑلےک وک وکیئ زیچ ہبہ رکے وت درتس ےہ بج ہک 

 اگ۔ العہین دے اور اس رپ وگاہ رک دے رھپ اس اک ویل ابپ یہ رےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رنہ ےک ایبؿ ںیم ینعی رگوی رےنھک ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اینپ اوالد وک وج دانی درتس ےہ اس اک ایبؿ

     1888    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ ٧ َٔک إَٔلَّ أَ َٗ َّطُ ََل َطِيَئ َِٟٔلب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا ث٥َُّ َص٠ََک َوصَُو ی٠َٔيطٔ إ٧ٔ ّٗ َٟطُ َػِٔيّرا َذَصّبا أَِو َورٔ ِ٪ َح١َ اب٨ِّا 

١َ ذَ  ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ َضا َٔلب٨ِٔطٔ ٨ًَِٔس َذَٟٔک اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ٔلَی َرُج١ٕ َوَؿ َضا إ ٌَ َٓ ِي٨َٔضا أَِو َز ٌَ ََٟضا َٔ زَ ًَ ٔ َیُٜوَ٪ اِْلَُب  ُضَو َجائٔزْ َِٟٔلب٨ِٔبِٔش٥ٔ اهَّللٔ ٟ َٓ َک 

َِٟوََلئٔ  ٙٔ َوا ِت ٌٔ ِٟ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔي٥ٔ َٛٔتاب ا

 اہک امکل ےن امہرے زندکی مکح ہی ےہ ہک وج صخش اےنپ انابغل ےچب وک وسان ای اچدنی دے رھپ وہ ہچب رماجےئ اور ابپ یہ اس اک ویل  اھ وت

 االّسج وصرت ںیم ابپ ےن اس امؽ وک دجا رک دای وہ ای یسک ےک اپس روھکاای وہ وت وہ ےٹیب اک وہاگ )اب وہ امؽ اس ےچب اک امشر ہن ایک اجےئ اگ

 (وہ امؽ ےٹیب ےک بس واروثں وک ومببج رفاضئ ےک ےچنہپ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ایبؿ ںیمرتےک یک ےک می : ابب

 اوالد یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اوالد یک ریماث اک ایبؿ

     1889    حسیث 

 ٔ ائ ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َٔس٧َا فٔی ََفَ ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا َوا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ٤ََِٟوارٔیٔث ٩ًَِ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٟسٔ ٔف ا َو ِٟ أَ٪َّ ٣ٔيَراَث ا

٠ٔ٠َٓذَّ  َّٟسا رَٔجاَّل َونَٔشاّئ  َِّی اِْلَُب أَِو اِْل٦ُُّ َوَتَزََا َو َُّط إَٔذا تُُوف ٩َّ ٩ِ٣ٔ َوأٟٔسص٥ِٔ أَِو َوأَٟستٔض٥ِٔ أ٧َ ُٛ إِٔ٪  َٓ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن 

٠َُض٩َّ ث٠َُُثا ٣َا َتَزَک َو  َٓ َٚ اث٨ََِتئِن  ِو َٓ اةٕ َوََاَ٪ ٓٔيض٥ِٔ نَٔشاّئ  ٕة ٣َُش٤َّ ـَ ي ُض٥ِ أََحْس َََٔفٔ َٛ إِٔ٪ ََشٔ َٓ  ُٕ ِؼ ٠ََضا ا٨ِّٟ َٓ إِٔ٪ ََا٧َِت َواحَٔسّة 

َٟةُ  ٔ ِسرٔ ٣ََوارٔیثٔض٥ِٔ َو٨ِ٣َز َٗ ًَلَی  َس َذَٟٔک بَِي٨َُض٥ِ  ٌِ ََ ُض٥ِ َوََاَ٪ ٣َا بَقَٔی  َٛ ٔة ٩ِ٣َ ََشٔ ـَ ي َٟٔس اِْلَب٨َِأئ اٟذُّ َذََکْ بُٔسَئ َََٔفٔ ورٔ إٔذَا  َو ُٛ

 ُ ٤َا َیزٔث َٛ إ٧َٔاثٔض٥ِٔ َیزٔثُوَ٪  َٛ ورٔص٥ِٔ َوإ٧َٔاثُُض٥ِ  ُٛ ُذ َٛ وُرص٥ُِ  ُٛ َٟٔس َسَواْئ ذُ َِٟو َٟةٔ ا ٔ ٨ِ٤َز َٛ َْٟس  ٥ِ ی٩َُِٜ َو إِٔ٪ َٟ َٓ ٤َا یَِحُحبُوَ٪  َٛ وَ٪ َوَیِحُحبُوَ٪ 

 ٔ َٟٔس ٟ َِٟو َُٟس اَِلب٩ِٔ َوََاَ٪ فٔی ا ٠ِٔب َوَو َُٟس ٠ٟٔؼُّ َو ِٟ ٍَ ا ٥ِ ی٩َُِٜ فٔی اِجَت٤َ َٟ إِٔ٪  َٓ َٟسٔ اَِلب٩ِٔ  ُط ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ َو ٌَ َّطُ ََل ٣ٔيَراَث ٣َ إ٧ٔ َٓ ٠ِٔب َذََکْ  ٠ؼُّ



 

 

 ٔ َُّط ََل ٣ٔيَراَث ٟ إ٧ٔ َٓ ٠ِٔب  ِٟب٨ََأت ٠ٟٔؼُّ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ِٛ َ أ َٓ ٠ِٔب َذََکْ َوََا٧ََتا اب٨ََِتئِن  َٟسٔ ٠ٟٔؼُّ َو ِٟ ُض٩َّ إَٔلَّ ا ٌَ  أَِ٪ ب٨ََأت اَِلب٩ِٔ ٣َ

َّطُ َیزُزُّ  إ٧ٔ َٓ ُٖ ٨ِ٣ُٔض٩َّ  َٟتٔض٩َّٔ أَِو صَُو أَِطَ ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤َُِٟتَوف ٍَ ب٨ََأت اَِلب٩ِٔ َذََکْ صَُو ٩ِ٣ٔ ا طُ  َیُٜوَ٪ ٣َ َٗ ِو َٓ َٟتٔطٔ َو٩ِ٣َ صَُو  ٔ ًَلَی ٩ِ٣َ صَُو ب٨ِ٤َٔز

َتٔش٤ُو٧َُط بَِي٨َ  ِ٘ َي َٓ  ١َ ـَ َٓ َّل إِٔ٪  ـِ َٓ ُض٥ِ َوإِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ب٨ََأت اِْلَب٨َِأئ  َٟ ََل َطِيَئ  َٓ ١ِ َطِيْئ  ـُ ِٔ ٥ِ َي َٟ إِٔ٪  َٓ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن  ُض٥ِ ٠ٟٔذَّ

 َ َ ِٛ ُٕ َؤَلب٨َِٔة اب٨ِٔطٔ َواحَٔسّة ََا٧َِت أَِو أَ ِؼ ٠ََضا ا٨ِّٟ َٓ ٠ِٔب إَٔلَّ اب٨َِّة َواحَٔسّة  َُٟس ٠ٟٔؼُّ َِٟو ٥ِ َی٩ُِٜ ا َٟ َ ٩ِ َر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ب٨ََأت اِْل ب٨َِأئ ٤٣َّٔ

 ٔ َّی ب ٤َُِٟتَوف ٍَ ب٨ََأت اَِلب٩ِٔ َذََکْ صَُو ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ ََاَ٪ ٣َ َٓ ُسُض  َٟٕة َواحَٔسةٕ اٟشُّ ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤َُِٟتَوف َة َوََل ُسُسَض صَُو ٩ِ٣ٔ ا ـَ ي َََٓل ََفٔ َٟتٔض٩َّٔ  ٔ ٨ِ٤َز

 َٓ ائٔٔف  ََِٟفَ ائٔٔف أَص١ِٔ ا َس ََفَ ٌِ ََ  ١َ ـَ َٓ ٩ِٜٔ إِٔ٪  طُ َُٟض٩َّ َوَل َٗ ِو َٓ َٟتٔطٔ َو٩ِ٣َ  ٔ ََکٔ َو٩ِ٤َٟٔ صَُو ب٨ِ٤َٔز ١ُ َٟٔذَٟٔک اٟذَّ ـِ َٔ ِٟ َٔک ا ١ْ ََاَ٪ ذَٟ ـِ

٥ِ يَ  َٟ إِٔ٪  َٓ ُٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطِيْئ  َِٟيَص ٩ِ٤َٟٔ صَُو أَِطَ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن َو َُٟض٥ِ ٩ِ٣ٔ ب٨ََأت اِْلَب٨َِأئ ٠ٟٔذَّ ََل َطِيَئ  َٓ ١ِ َطِيْئ  ـُ ِٔ

ُ َوذَ  ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ ٔ ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ یُؤػي٥ُُٜ اهَّللُ فٔی أَِوََلز َٗ الَی  ٌَ َٚ َٟٔک أَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ِو َٓ ٩َّ نَٔشاّئ  ُٛ إِٔ٪  َٓ ٧َِثَيئِن 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ُٕ ٠ََضا ا٨ِِّٟؼ َٓ ٠َُض٩َّ ث٠َُُثا ٣َا َتَزَک َوإِٔ٪ ََا٧َِت َواحَٔسّة  َٓ ُس اث٨ََِتئِن  ٌَ ُٖ صَُو اِْلََِ  أٟک اِْلَِطَ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ ہک بج امں ای ابپ رماجےئ اور ڑلےک اور ڑلایکں وھچڑ اجےئ وت ڑلےک وک دورہا ہصح اور 

رگ اکی یہ ڑلیک ےہ ڑلیک وک اکی ہصح ےلم اگ۔ ارگ تیم یک فرػ ڑلایکں وہں دو ای دو ےس زایدہ وت دو ثلث رتےک ےک اس وک ںیلم ےگ ا

اس وک آداھرتہک ےلم اگ۔ ارگ تیم ےک ذوی ارفلوض ںیم ےس یھب وکیئ وہ اور ڑلےک ڑلایکں یھب وہں وت ےلہپ ذوی ارفلوض اک ہصح 

دے رک وج چب رےہ اگ اس ںیم ےس دورہا ہصح ڑلےک وک اور اکی ہصح ڑلیک وک ےلم اگ۔ اور بج ےٹیب ایٹیبں ہن وہں وتوپےت وپایتں اؿ یک 

وہں یگ ےسیج وہ وارث وہےت ںیہ ہی یھب وارث وہں ےگ اور ےسیج وہ وجحمب )رحموؾ( وہےت ںیہ ہی یھب وجحمب وہں ےگ۔ ارگ  لثم

ہ وموجد وہں وت اکی اٹیب یھب وموجد وہاگ وت ےٹیب یک اوالد وک ینعی وپےت اور وپویتں وک رتہک ہن ےلم اگ ارگ وکیئ اٹیب ہن وہ نکیل دو ایٹیبں ای زاید

وک ھچک ہن ےچنہپ اگ رگم سج وصرت ںیم اؿ وپویتں ےک اسھت وکیئ وپات یھب وہ وخاہ ایہن ےک رمہہبت وہ ای اؿ ےس یھب زایدہ دور وہ۔ وپویتں 

)الثم وپےت اک اٹیب ای وپات وہ( وت دعب ویٹیبں ےک ےصح دےنی ےک اور ابیق ذوی ارفلوض ےک وج ھچک چب رےہ اگ اس وک ذللوکر لثم ظح 

 ےک ابٹن
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 ی ب
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ی

 

ت

 ںیل ےگ اور اس وپےت ےک اسھت وہ وپایتں وج اس ےس زایدہ تیم ےک )رہتش ورتہک ںیم ( رقبی ںیہ ای اس ےک اال

ےلم  ربارب ںیہ وارث وہں یگ وج اس ےس یھب زایدہ وپایتں دور ںیہ وہ وارث ہن وہں یگ ۔ اور وج ھچک ہن ےچب اگ وت وپویتں اور وپےت وک ھچک ہن

 وت اس وک آداھ امؽ ےلم اگ اور وپویتں وک ینتج وہں  اٹھ ہصح ےلم اگ۔ ارگ اؿ وپویتں ےک اسھت وکیئ اگ۔ ارگ تیم یک فرػ اکی اٹیب وہ

 وپات اور وپایتں ےک می 

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

وپات یھب وہ وت اس وصرت ںیم ذوی اوفلرض ےک ےصح ادا رک دںی ےگ اور وج چب رےہ اگ وہ ذللرک لثم ظح اال

الدے اگ وج اس ےک رمہہبت وہں ای اس ےس زایدہ رقبی وہں رگم وج اس ےس دیعب وہں یگ وہ رکںیل یگ اور ہی وپات اؿ وپویتں وک ہصح د

رحموؾ وہں یگ ارگ ذوی ارفلوض ےس ھچک ہن ےچب وت اؿ وپےت وپویتں وک ھچک ہن ےلم اگ ویکہکن اہلل لج الجہل اینپ اتکب ںیم اراشد رفامےت 



 

 

ںیم رمد وک دورہا ہصح اور وعرت وک اکی ارگ بس ایٹیبں وہں دو ےس زایدہ وت اؿ وک ںیہ ہک وتیص رکات ےہ مت وک اہلل اعتٰیل اہمتری اوالد 

 دواہتیئ امؽ ےلم اگ ارگ اکی یٹیب وہ وت اس وک فصن ےلم اگ۔
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 اخودن اور ویبی یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اخودن اور ویبی یک ریماث اک ایبؿ

     1890    حسیث 

ٔ ا َُيِرٔظ ََٟس اب٩ِٕ ٨ِ٣ٔطُ أَِو ٩ِ٣ٔ  َّٟسا َوََل َو ٥ِ َتتِرُِک َو َٟ ا٢َ ٣َأٟک َو٣ٔيَراُث اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ إَٔذا  ََٟس َٗ َّٟسا أَِو َو ِت َو َٛ إِٔ٪ َتَز َٓ  ُٕ ِؼ ِّ٨ٟ

ٔ ٩ِ٣ٔ  اب٩ِٕ  ٤َِٟزِأَة سٔ َؤػيَّٕة تُوصٔي بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ َو٣ٔيَراُث ا ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٍُ ُ ٠ٔزَِؤجَضا اٟزُّب َٓ ا ََاَ٪ أَِو أ٧ُِثَي  َّٟسا  َذََکّ ٥ِ َیتِرُِک َو َٟ َزِؤجَضا إٔذَا 

 ِ ا ََاَ٪ أَِو أ٧ُ ََٟس اب٩ِٕ َذََکّ َّٟسا أَِو َو إِٔ٪ َتَزَک َو َٓ  ٍُ ُ ََٟس اب٩ِٕ اٟزُّب ٕة یُوصٔي بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ َوََل َو ٔس َؤػيَّ ٌِ ََ  ٩ُ٤ُ ٩ِ٣ٔ َٔل٣َِزأَتٔطٔ اٟثُّ َٓ ثَي 

 َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ُٕ ٣َا َتَزَک أَِزَواُج٥ُِٜ إِٔ٪  و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوَل٥ُِٜ نِٔؼ ُ٘ الَی َي ٌَ َْٟس َوَذَٟٔک أَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت َُٟض٩َّ َو إِٔ٪ ََاَ٪  َٓ َْٟس  ُض٩َّ َو

٥ُِٜ٠َ اٟ ٥ِ َیُٜ َٓ َٟ ُت٥ِ إِٔ٪  ِٛ ا َتَز َّ٤٣ٔ ٍُ ُ َُٟض٩َّ اٟزُّب ٕة یُؤػيَن بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ َو ٔس َؤػيَّ ٌِ ََ  ٩َ ٩ِ٣ٔ ِٛ ا َتَز َّ٤٣ٔ ٍُ ُ إِٔ٪ ََاَ٪ َل٥ُِٜ زُّب َٓ َْٟس  ٩ِ َل٥ُِٜ َو

ٕة تُوُػوَ٪ بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ  ٔس َؤػيَّ ٌِ ََ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ا َتَز َّ٩ُ٤ُ ٤٣ٔ ٠َُض٩َّ اٟثُّ َٓ َْٟس   َو

د ےہ اہک امکل ےن بج تیم اک ڑلاک ڑلیک ای وپاتوپیت ہن وہ وت اس ےک اخودن وک آداھ امؽ ےلم اگ ارگ تیم یک اوالد ےہ ای تیم ےک ےٹیب یک اوال

رمد وہ ای وعرت وت اخودن وک رعب )وچ اھیئ( ہصح ےلم اگ دعب ادا رکےن وتیص اور دنی )رقض ےک اور اخودن بج رماجےئ اور اوالد ہن وہ 

نمث  اس ےک ےٹیب یک اوالد وہ وت اس یک یب یب وک رعب )وچ اھیئ( ہصح ےلم اگ۔ ارگ اوالد وہ ای ےٹیب یک اوالد وہ رمد وہ ای وعرت وت ویبی وک اور

)آوھٹاں ہصح اور وتیص اور دنی )رقض ادا رکےن ےک ویکہکن اہلل لج الجہل اراشد رفامات ےہ اہمترے واےطس آداھ رتہک ےہ اہمتری 

ارگ اؿ یک اوالد ہن وہ اور ارگ اؿ یک اوالد وہ وت مت وک رعب )وچ اھیئ( ےلم اگ دعب وتیص اور دنی ےک اور وعروتں وک اہمترے رتہک  ویبویں اک

ےس رعب )وچ اھیئ ےلم اگ ارگ اہمتری اوالد ہن وہ اور ارگ اوالد وہ وت اؿ وک نمث )آوھٹاں ےلم اگ دعب وتیص اور دنی )رقض( ادا رکےن( 

 ےک۔
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 اایخیف اھبیئ ای ونہبں یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اایخیف اھبیئ ای ونہبں یک ریماث اک ایبؿ

     1891    حسیث 

٠َيِ  ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ا٧ّا ََا٧ُوا أَِو َٗ َٟٔس اِْلَب٨َِأئ ذَُِکَ ٍَ َو َٟٔس َوََل ٣َ َِٟو ٍَ ا ٦ُِّ ََل َیزٔثُوَ٪ ٣َ َِ ٔ إ٧َٔاثّا طٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اِْلِٔخَوَة ٟ

َُّض٥ِ َیزٔثُوَ٪ َٓٔى ٔسَوي َذَٟٔک يُ  َِٟحسِّ أَِٔی اِْلَٔب َطِيّئا َوأ٧َ ٍَ ا ٍَ اِْلَٔب َوََل ٣َ ا َطِيّئا َوََل َیزٔثُوَ٪ ٣َ ُسُض َذََکّ ُق ٠َِٟٔواحٔٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ اٟشُّ َِفَ

ُض٥ِ َُشَ  َٓ َٔک  َََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ إِٔ٪ ََا٧ُوا أَ َٓ ُسُض  ٠ٔک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اٟشُّ َٓ إِٔ٪ ََا٧َا اث٨َِئِن  َٓ َتٔش٤ُو٧َطُ ََاَ٪ أَِو أ٧ُِثَي  ِ٘ ٠ُٔث َي ََاُئ فٔی اٟثُّ

ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ  َوأئ ٠ٟٔذَّ َّٟة أَِو  بَِي٨َُض٥ِ بٔاٟشَّ و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ َرُج١ْ یُوَرُث لََکَ ُ٘ الَی َي ٌَ اِْل٧َُِثَيئِن َوَذَٟٔک أَ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت

ََاُئ  ُض٥ِ َُشَ َٓ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ َٓإِٔ٪ ََا٧ُوا أَ ُسُض  ٠َٓٔک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اٟشُّ ُط أَْر أَِو أُِخْت  َٟ ََکُ َواِْل٧ُِثَي  فٔیا٣َِزأَْة َو
َٓکَاَ٪ اٟذَّ ٠ُٔث  اٟثُّ

 ٕ َٟٕة َواحَٔسة ٔ  فٔی َصَذا ب٨ِ٤َٔز

 اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک اایخیف اھبیئ اور اایخیف ںینہب بج ہک تیم یک اوالد وہ ای اس ےک ےٹیب یک اوالد وہ ینعی

ےس رحموؾ رںیہ ےگ اہتبل ارگ ہی ولگ ہن وہں وت رتہک اپںیئ ےگ ارگ اکی اھبیئ وپےت ای وپایتں ای تیم اک ابپ ای دادا وموجد وہ وت رتےک 

( امؽ اایخیف ای اکی نہب اایخیف وہ وت اس وک  اٹھ ہصح ےلم اگ ارگ دو وہں وت رہ اکی وک  اٹھ ہصح ےلم اگ ارگ دو ےس زایدہ وہں وت ثلث )اہتیئ

یئ ےک ربارب ےل یگ ویکہکن اہلل لج الجہل رفامات ےہ ہک ارگ وکیئ صخش ںیم بس رشکی وہں ےگ ربارب ربارب ابٹن ںیل ےگ نہب یھب اھب

رماجےئ وج الکہل وہ ای وکیئ وعرت رماجےئ الکہل وہ رک اور اس اک اکی اھبیئ ای اکی نہب )اایخیف ےسیج دعس نب ایب واقص یک رقاتئ ںیم 

اھبیئ اور اکی نہب ای دو ںینہب دو اھبیئ ای اس ےس زایدہ وہں( وت  ےہ( وہ وت رہ اکی وک  اٹھ ہصح ےلم اگ ارگ اس ےس زایدہ وہں )ینعی اکی

 وہ بس ثلث )اہتیئ( ںیم رشکی وہں ےگ )ینعی رمد اور وعرت بس ربارباپںیئ ےگ۔
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 ےگس اھبیئ نہب یک ریماث اک ایبؿ
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     1892    حسیث 

ا ََاَ٪  ََٟس اب٩ِٕ َذََکّ َّٟسا َوََل َو َّی أَبّا َوََل َجًسا أَبَا إَٔب َوََل َو ٤َُتَوف ِٟ ٥ِ َیتِرُِک ا َٟ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪  ُِخٔت َٗ َِ ٔ ُق ٟ َّطُ يَُِفَ إ٧ٔ َٓ أَِو أ٧ُِثَي 

 ٔ َِٟواح َٔب َواِْل٦ُِّ َُفٔ ا َِ ٔ َٚ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْلََخَوأت ٟ ِو َٓ ٤َا  َٓ إِٔ٪ ََا٧ََتا اث٨ََِتئِن  َٓ  ُٕ َٔب َواِْل٦ُِّ ا٨ِِّٟؼ َِ ٔ إِٔ٪ ََاَ٪ َسةٔ ٟ َٓ ٠َُثأ٪  َُٟض٤َا اٟثُّ َق 

 َ َ ِٛ َة ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ اِْلََخَوأت َواحَٔسّة ََا٧َِت أَِو أَ ـَ ي َََٓل ََفٔ ُض٤َا أَْر َذََکْ  ٌَ اةٕ ٣َ ٕة ٣َُش٤َّ ـَ ي ُض٥ِ َََٔفٔ َٛ ُ ب٩ِ٤َٔ ََشٔ َر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َویُِبَسأ

ََکٔ ٣ٔثِ  َٔب َواِْل٦ُِّ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ َس َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ ََاَ٪ بَيَِن اِْلِٔخَوةٔ ٟ ٌِ ََ  ١َ ـَ َٓ ٤َا  َٓ ُض٥ِ  ـَ ٔ ائ َلِوَ٪ ََفَ ٌِ ُي ٕة َٓ ـَ ي ١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن إَٔلَّ فٔی ََفٔ

ِم  َ٘ َٓ  ٕ ُة ؤَی ا٣َِزأَةْ  َواحَٔسة ـَ ي ََِٟفٔ ٍَ بَىٔي اِْل٦ُِّ فٔی ث٠ُُثٔض٥ِٔ َوت٠َِٔک ا وا ٓٔيَضا ٣َ ُٛ َٓاِطتََر َُٟض٥ِ ٓٔيَضا َطِيْئ  ٥ِ ی٩َُِٜ  ِت  َٟ َٛ َِّٓيِت َوَتَز تُُو

َٓکَاَ٪ ٟٔزَِؤجَضا ا٨ِّٟ  َضا َوأَبٔيَضا  َضا َوإِٔخَوَتَضا ْٔل٣ُِّ َضا َوإِٔخَوَتَضا ْٔل٣ُِّ ٠ُُث َزِوَجَضا َوأ٣َُّ َضا اٟثُّ ُسُض َؤْلِٔخَوتَٔضا ْٔل٣ُِّ َضا اٟشُّ ُٕ َؤْل٣ُِّ ِؼ

 ُ ٍَ بَىٔي اِْل٦ُِّ فٔی ث ةٔ ٣َ ـَ ي ََِٟفٔ ٔ ا َيِظتَرُٔک ب٨َُو اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ فٔی َصٔذظ َٓ َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ ١ِ َطِيْئ  ـُ ِٔ ٥ِ٠َ َي ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ َٓ َيُٜوُ٪ ٠ٟٔذَّ َٓ ٠ُثٔض٥ِٔ 

َ  اِْل٧ُِثَي ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  ال ٌَ ٤ََّا َورٔثُوا بٔاِْل٦ُِّ َوَذَٟٔک أَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت طٔ َوإ٧ٔ َّی ْٔل٣ُِّ ٤َُِٟتَوف َُّض٥ِ ٠ََُُّض٥ِ إِٔخَوةُ ا ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ أ٧َ َٗ ی 

٠ٔک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اٟ َٓ ُط أَْر أَِو أُِخْت  َٟ َّٟة أَِو ا٣َِزأَْة َو ٠ُٔث َرُج١ْ یُوَرُث لََکَ ََاُئ فٔی اٟثُّ ُض٥ِ َُشَ َٓ َٔک  َََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ إِٔ٪ ََا٧ُوا أَ َٓ ُسُض  شُّ

طٔ  َّی ْٔل٣ُِّ ٤َُِٟتَوف َُّض٥ِ ٠ََُُّض٥ِ إِٔخَوةُ ا ٔة ْٔل٧َ ـَ ي ََِٟفٔ ٔ ا وا فٔی صَٔذظ ُٛ ٠َٔذَٟٔک َُشِّ َٓ 

ےئ ای ابپ ےک وہےت وہےئ ھچک ہن اپںیئ ےگ اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک ےگس اھبیئ نہب ےٹیب ای وپےت ےک وہےت وہ

ہکلب ےگس اھبیئ نہب ویٹیبں ای وپویتں ےک اسھت وارث وہےت ںیہ ۔ بج تیم اک داداینعی ابپ اک ابپ زدنہ ہن وہ وت سج دقر امؽ دعب ذوی 

اقف ذللرک لثم ظح ارفلوض ےک ہصح دےنی ےک چب رےہ اگ وہ ےگس نہب اھبںویں اک وہاگ ابٹن ںیل ےگ اس وک اہلل یک اتکب ےک وم

 ےک وطر رپ اور ارگ ھچک ہن ےچب اگ وت ھچک ہن اپںیئ ےگ۔ اہک امکل ےن ارگ تیم اک ابپ اور داداینعی ابپ اک ابپ ہن وہ ہن اس اک
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ت

 اٹیبوہ اال

و ثلث )دواہتیئ( ںیلم ےگ ہن وپات وہ ہن ےٹیب ہن وپےت فرػ اکی نہب وہ یگس وت اس وک آداھ امؽ ےلم اگ ارگ دویگس ںینہب وہں ای زایدہ وت د

 ارگ اؿ ونہبں ےک اسھت وکیئ اھبیئ یھب وہ وت ونہبں وک وکیئ نیعم ہصح ہن ےلم اگ ۔ ہکلب اور ذوی ارفلوض اک رفض ادا رک ےک وج چب رےہ اگ

 ےک وطر رپ اھبیئ نہب ابٹن ںیل ےگ رگم اکی ہلئسم ںیم ےگس اھبیئ ای ونہبں ےک ےیل ھچک 
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ںیہن اتچب وت وہ اایخیف وہ ذللرک لثم ظح اال

اھبیئ ونہبں ےک رشکی وہاجںیئ ےگ ۔ وصرت اس ےلئسم یک ہی ےہ اکی وعرت رماجےئ اور اخودن اور امں اور ےگس اھبیئ ںینہب اور 

ں ےک اایخیف اھبیئ ںینہب وھچڑ اجےئ وت اخودن وک فصن اور امں وک دسس ) اٹھ( اور اایخیف اھبیئ ونہبں وک ثلث ےلم اگ اب ےگس نہب اھبںوی

واےطس ھچک ہن اچب وت ثلث )اہتیئ( ںیم وہ اایخیف اھبیئ ونہبں ےک رشکی وہاجںیئ ےگ رگم رمد اور وعرت بس وک ربارب ےچنہپ اگ اس واےطس 

ہک بس اھبیئ نہب امدری ںیہ ویکہکن امں بس یک اکی ےہ۔ ویکہکن اہلل لج الجہل ، رفامات ےہ ہک ارگ وکیئ صخش الکہل رمے اس اک اھبیئ 



 

 

ای نہب وت رہ اکی وک دسس ےلم اگ ارگ زایدہ وہں وت بس رشکی وہں ےگ ثلث )اہتیئ( ںیم ۔ سپ یقیقح نہب اھبیئ یھب اایخیف نہب وہ 

 اھبںویں ےک اسھت رشکی وہ  ےئ ثلث )اہتیئ( ںیم اس ےلئسم ںیم اس ےیل ہک وہ یھب امدری اھبیئ ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےلیت ینعی العیت اھبیئ ونہبں یک ریماث اک ایبؿ سج اک ابپ اکی وہ اور امں دجا دجا

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےلیت ینعی العیت اھبیئ ونہبں یک ریماث اک ایبؿ سج اک ابپ اکی وہ اور امں دجا دجا

     1893    حسیث 

ا٢َ  ُض٥ِ أََحْس ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ َٔب إَٔذا  َِ ٔ ٟ ٔ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٣ٔيَراَث اِْلِٔخَوة ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ َٟةٔ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٔ ٨ِ٤َز َٛ بَىٔي اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ 

أ٧َُِثاص٥ُِ  َٛ ص٥ِٔ َوأ٧َُِثاص٥ُِ  َذََکٔ َٛ ص٥ُِ  َٔب َواِْل٦ُِّ َسَواْئ َذََکُ َِ ٔ ٟ ٔ ًَّٟٔي  اِْلِٔخَوة ٔة ا ـَ ي ََِٟفٔ ٍَ بَىٔي اِْل٦ُِّ فٔی ا وَ٪ ٣َ ُٛ َُّض٥ِ ََل يَُْشَّ إَٔلَّ أ٧َ

ا٢َ ٣َا َٗ َٟئَٔک  ِت أُو ٌَ ًَّٟٔي َج٤َ ٔ اِْل٦ُِّ ا ُجوا ٩ِ٣ٔ ؤََلَزة َُّض٥ِ ََّخَ ُض٥ِ ٓٔيَضا ب٨َُو اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ ْٔل٧َ َٛ َٔب ََشَّ َِ ٔ ٍَ اِْلِٔخَوةُ ٟ إِٔ٪ اِجَت٤َ َٓ ٟٔک 

٥َِٟ یَُٜ  َواِْل٦ُِّ  َََٓل ٣ٔيَراَث ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ بَىٔي اِْلَٔب َوإِٔ٪  َٓکَاَ٪ فٔی بَىٔي اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ َذََکْ  َٔب  َِ ٔ ٩ِ ب٨َُو اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ إَٔلَّ ا٣َِزأَّة َواِْلِٔخَوةُ ٟ

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ُض٩َّ  ٌَ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْل٧َٔأث ََل َذََکَ ٣َ ِٛ ُق َواحَٔسّة أَِو أَ ُٕ َوُيَِفَ َٔب َواِْل٦ُِّ ا٨ِِّٟؼ َِ ٔ ٟ ٔ َِٟواحَٔسة ُِخٔت ا َِ ٔ ُق ٟ ُيَِفَ

َُٟض٩َّ  َة  ـَ ي َََٓل ََفٔ َٔب َذََکْ  َِ ٔ ٍَ اِْلََخَوأت ٟ إِٔ٪ ََاَ٪ ٣َ َٓ ٠َُثئِن  َة اٟثُّ ُسُض َتت٤َّٔ َٔب اٟشُّ َِ ٔ ََخَوأت ٟ َِ ٔ ائٔٔف ٟ ََِٟفَ ُ بٔأَص١ِٔ ا  َویُِبَسأ

َل  ٌِ ُي َٓ اةٔ  ٤َُِٟش٤َّ ِ ا ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيي َٔب ٠ٟٔذَّ َِ ٔ ١ْ ََاَ٪ بَيَِن اِْلِٔخَوةٔ ٟ ـِ َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ  ١َ ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ ُض٥ِ  ـَ ٔ ائ ١ِ ِوَ٪ ََفَ ـُ ِٔ ٥ِ َي َٟ ٔن َوإِٔ٪ 

َََر ٩ِ٣ٔ ذَ  ِٛ َٔب َواِْل٦ُِّ ا٣َِزأََتئِن أَِو أَ َِ ٔ إِٔ٪ ََاَ٪ اِْلِٔخَوةُ ٟ َٓ ُض٥ِ  َٟ َََٓل َطِيَئ  ٠َُثأ٪ َوََل ٣ٔيَراَث َطِيْئ  َُٟض٩َّ اٟثُّ َق  َٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْل٧َٔأث َُفٔ

ُض٩َّ أَْر ْٔلَٕب بُٔسَئ ب٩ِ٤َٔ ََشَّ  ٌَ َٓإِٔ٪ ََاَ٪ ٣َ ُض٩َّ أَْر ْٔلَٕب  ٌَ َٔب إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٣َ َِ ٔ ََخَوأت ٟ َِ ٔ ُض٩َّ ٟ ٌَ ًُِلوا ٣َ
ُ أ َٓ اةٕ  ٕة ٣َُش٤َّ ـَ ي ُض٥ِ َََٔفٔ َٛ

إِٔ٪  َٓ ُض٥ِ  ـَ ٔ ائ ١ِ َط ََفَ ـُ ِٔ ٥َِٟ َي ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن َوإِٔ٪  َٔب ٠ٟٔذَّ َِ ٔ ٟ ٔ ١ْ ََاَ٪ بَيَِن اِْلِٔخَوة ـِ َٓ َٔک  َس ذَٟ ٌِ ََ  ١َ ـَ ََل َطِيَئ َٓ َٓ ِيْئ 

ُسُض َؤَِٟلث٨َِئِن  ٍَ بَىٔي اِْلَٔب ٠َِٟٔواحٔسٔ اٟشُّ ٍَ بَىٔي اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ َو٣َ ُض٥ِ َؤَٟبىٔي اِْل٦ُِّ ٣َ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ  َٟ ٠ُُث ٠ٟٔذَّ ََٓؼأًّسا اٟثُّ

َٟٕة َواحَٔسةٕ َسَواْئ  ٔ  اِْل٧ُِثَي ص٥ُِ ٓٔيطٔ ب٨ِ٤َٔز

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک بج ےگس اھبیئ ںینہب ہن وہں وت وسےلیت اھبیئ ںینہب اؿ یک لثم وہں ےگ اؿ اک رمد اؿ 

اؿ یک وعرت ےک ربارب ےہ۔ )وت ارگ تیم اک فرػ اکی وسالیت اھبیئ وہ وت لک امؽ ےل ےل اگ ےک رمد ےک ربارب ےہ اور اؿ یک وعرت 



 

 

ارگ فرػ اکی وسیلیت نہب وہ وت فصن ےل یگ ارگ دو ای نیت وسیلیت ںینہب وہں وت دو ثلث ںیل یگ ارگ وسےلیت اھبیئ اور نہب یھب وہں وت 

 ےک وطر رپ ےک می وہاگ( رگم ےگس 
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اھبیئ ونہبں ںیم ہی رفؼ ےہ ہک وسےلیت اھبیئ نہب اایخیف اھبیئ ونہبں ےک اس ذللرکلثم ظح اال

ےلئسم ںیم رشکی ہن وہں ےگ وج ایھب ایبؿ وہا ویکہکن اؿ یک امں دجا ےہ ۔ ارگ یگس ںینہب اور وسیلیت ںینہب عمج وہں اور یگس ونہبں ےک 

ارگ اگس اھبیئ ہن وہ ہکلب اکی یگس نہب وہ اور ابیق وسیلیت ںینہب وت یگس نہب وک  اسھت وکیئ اگس اھبیئ یھب وہ وت وسیلیت ونہبں وک ھچک ںیہن ےلم اگ

فصن ےلم اگ اور وسیلیت ونہبں وک دسس ) اٹھ( نیثلث )دوثلث( ےک وپرا رکےن ےک واےطس ارگ وسیلیت ونہبں ےک اسھت وکیئ وسالیت 

 ےک اھبیئ یھب وہ وت اؿ اک وکیئ ہصح نیعم ہن وہاگ ہکلب ذوی ارفلوض وک د
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ی ب
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ت

ے رک وج چب رےہ اگ اس وک وسےلیت اھبیئ نہب ذلل رکلثم اال

ں وک وطر رپ ابٹن ںیل ےگ اور ارگ ھچک ہن ےچب اگ وت ھچک ہن ںیل ےگ ارگ یگس ںینہب دو وہں ای زایدہ وت دو ثلث اؿ وک ںیلم ےگ اور وسیلیت ونہب

 وہ وت ذوی ارفلوض اک ہصح ادا رکےک وج ھچک ےچب اگ اس وک ذللرکنی ھچک ہن ےلم اگ رگم بج وسیلیت ونہبں ےک اسھت وکیئ وسالیت اھبیئ یھب

 ےک وطر رپ ابٹن ںیل ےگ ۔ ارگ ھچک ہن ےچب اگ وت ھچک ہن ےلم اگ۔ اایخیف اھبیئ ونہبں وک وخاہ ےگس اھبیئ ونہبں ےک اسھت

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

 لثم ظح اال

 رمد اور وعرت اؿ ےک بس ربارب ںیہ ۔ ےسیج اورپ زگر اکچ وہں ای وسےلیت اھبیئ ونہبں ےک اکی وک دسس ) اٹھ( ےلم اگ اور دو وک ثلث

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1894    حسیث 

 ٔ او ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َّ َِٟيطٔ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت إ٧ٔ ٔ ََٜتَب إ َٓ َِٟحسِّ  ٩ًَِ ا ٔلَی َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت َيِشأَُُٟط  َتَب إ َٛ َياَ٪  ِٔ ٔلَیَّ َتِشأَُٟىٔي َیَة ب٩َِ أَِٔی ُس تَِبَت إ َٛ َک 

ٔضي ٓٔيطٔ إَٔلَّ اِْل٣ََُزاُئ يَ  ِ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ َي َٟ ا  َٔک ٤٣َّٔ ٥ُ٠ًَِ َوذَٟ َِٟحسِّ َواهَّللُ أَ ِب٠ََک ٩ًَِ ا َٗ َتئِن  َٔ َِٟد٠ٔي ُت ا ِس َحَْضِ َٗ اَئ َو َٔ ُِٟد٠َ ىٔي ا ٌِ

ُؼوُظ ٣ٔ  ِّ٘ ٥ِ ی٨َُ َٟ ََُرِت اِْلِٔخَوةُ  َٛ إِٔ٪  َٓ ٍَ اَِلث٨َِئِن  ٠َُث ٣َ َِٟواحٔسٔ َواٟثُّ ٍَ اِْلَٔر ا ٣َ َٕ ٔلَيا٧ٔطٔ ا٨ِِّٟؼ ٌِ ٠ُٔث ُي  ٩ِ اٟثُّ

ا یک ریماث ےک قلعتم زدی نب اثتب ےن وجاب اھکل ہک مت ےن ھجم ےس وپاھچ اعموہی نب ایب ایفسؿ ےن اھکل زدی نب اثتب وک اور وپاھچ داد

ی فا ؤں ےک اسےنم وت اکی 
ل

 

دادا یک ریماث ےک قلعتم اور ہی وہ ہلئسم ےہ سج ںیم افلخء مکح رکےت ےھت ںیم احرض  اھ مت ےس ےلہپ دو چ

تہب اھبیئ نہب وہےت بت یھب دادا وک ثلث ےس مک ہن اھبیئ ےک اسھت وہ دادا وک فصن دالےت ےھت اور دو اھبںویں ےک اسھت ثلث ارگ 

 دالےت ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1895    حسیث 

 ٔ َق ٟ أب ََفَ َِٟدلَّ َِٟيِو٦َ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٟطُ ا ُق ا٨َّٟاُض  َّٟٔذي َيَِفٔ  ٠َِحسِّ ا

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن دادا وک اانت دالای انتج ہک آج لک ولگ دالےت ںیہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیمرتےک یک ےک می ےک ایبؿ  :   ابب

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1896    حسیث 

 ٔ اَ٪ َوَزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت ٟ َّٔ ًَ أب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِٟدلَّ َق ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ ََفَ َٗ َُّط  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ٠َُث ٩ًَِ ُس٠َِىَ ٍَ اِْلِٔخَوةٔ اٟثُّ  ٠َِحسِّ ٣َ

ہلل اعتٰیل ہنع اور رضحت امثعؿ نب نافؿ اور زدی نب اثتب ےن دادا امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض ا

 ےک واےطس اھبیئ ونہبں ےک اسھت اکی ثلث دالای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1897    ثحسی 

 ِٟ ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َس٧َٔا أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا َوا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ا ٍَ اِْلَٔب َٗ َحسَّ أَبَا اِْلَٔب ََل َیزُٔث ٣َ

ٍَ ابِ  ََکٔ َو٣َ َٟٔس اٟذَّ َو ِٟ ٍَ ا ُط ٣َ َٟ ُق  ٥ِ َیتِرُِک ز٧َِٔيا َطِيّئا َوصَُو ُيَِفَ َٟ ّة َوصَُو َٓٔى ٔسَوي َذَٟٔک ٣َا  ـَ ي ُسُض ََفٔ ََکٔ اٟشُّ ٩ٔ اَِلب٩ِٔ اٟذَّ

ضُ  ـَ ٔ ائ َلِوَ٪ ََفَ ٌِ ُي َٓ اةٕ  ٕة ٣َُش٤َّ ـَ ي ُط َََٔفٔ َٛ أُ بٔأََحٕس إِٔ٪ ََشَّ َّی أ٣ًُا أَِو أُِخّتا ْٔلَبٔيطٔ یَُبسَّ ٤َُتَوف ِٟ ٤َ ا َٓ ُسُض  ٤َِٟا٢ٔ اٟشُّ ١َ ٩ِ٣ٔ ا ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ ا ٥ِ 

ّة  ـَ ي ُسُض ََفٔ َق ٠َِٟٔحسِّ اٟشُّ ُط َُفٔ َٗ ِو َٓ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک دادا ابپ ےک وہےت وہےئ رحموؾ وہ نکیل ےٹیب اور وپےت ےک اسھت دادا وک  اٹھ ہصح 

ور ذوی ارفلوض وہں وت اؿ اک ہصح دے رک ارگ  اٹھ وطبر رفض ےک اتلم ےہ ارگ اٹیب ای وپات ہن وہ ہن اگس اھبیئ نہب وہ ہن وسالیت نہب اھبیئ رگم ا

 ہصح چب رےہ اگ ای اس ےس زایدہ وت دادا وک لم اجےئ اگ ارگ اانت ہن ےچب وت دادا اک  اٹھ ہصح وطبر رفض ےک رقمر وہاگ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیمرت :   ابب

 دادا یک ریماث اک ایبؿ

     1898    حسیث 

ُ ب٩ِ٤َٔ ََشَّ  أ ٕ یَُبسَّ اة ٕة ٣َُش٤َّ ـَ ي ُض٥ِ أََحْس َََٔفٔ َٛ َٔب َواِْل٦ُِّ إَٔذا ََشَّ َِ ٔ َِٟحسُّ َواِْلِٔخَوةُ ٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا ائٔٔف َٗ ََِٟفَ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٛ

٤َا َٓ ُض٥ِ  ـَ ٔ ائ َلِوَ٪ ََفَ ٌِ ُي ًِٔلَيطُ  َٓ ُ َِٟحسِّ أ ١ُ َٟٔحىِّ ا ـَ ِٓ َٔک أَ َُّط ی٨َُِوزُ أَيُّ ذَٟ إ٧ٔ َٓ َس َذَٟٔک ٠َِٟٔحسِّ َواِْلِٔخَوةٔ ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  ٌِ ََ ا  بَقَٔی  ٠ُُث ٤٣َّٔ اٟثُّ

ا َ٘ ُض٥ِ ُي َٟ َٟطُ َو ٔ َٓٔى َیِحُؼ١ُ  َٟةٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔخَوة ٔ ٔ أَِو یَُٜوُ٪ ب٨ِ٤َٔز َُٟط َؤِْٟلِٔخَوة ُسُض ٩ِ٣ٔ بَقَٔی  ةٔ أََحٔسص٥ِٔ أَِو اٟشُّ ٔس٤ُُض٥ِ ب٤ِٔٔث١ٔ حٔؼَّ

َٔک ِْٟٔلٔ  َس ذَٟ ٌِ ََ َِٟحسُّ َوََاَ٪ ٣َا بَقَٔی  ًِٔلَيُط ا ُ َِٟحسِّ أ ١َ َٟٔحىِّ ا ـَ ِٓ َٔک ََاَ٪ أَ ٤َِٟا٢ٔ ٠َُِّطٔ أَيُّ ذَٟ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َرأِٔض ا َٔب َواِْل٦ُِّ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ ِخَوةٔ ٟ

َٛ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن إَٔلَّ  َِّٓيِت َوَتَز ُة ا٣َِزأَْة تُُو ـَ ي ََِٟفٔ َٔک َوت٠َِٔک ا ٔ ذَٟ َُيِر ًَلَی  ٕ َتُٜوُ٪ ِٗٔش٤َُتُض٥ِ ٓٔيَضا  ٕة َواحَٔسة ـَ ي ِت َزِوَجَضا  فٔی ََفٔ

٠ُُث َو٠َِٟٔحسِّ اٟشُّ  ٦ُِّ اٟثُّ َِ ٔ ُٕ َوٟ ِؼ ٠ٔ٠زَِّؤد ا٨ِّٟ َٓ صَا  َضا َوأَبٔيَضا َوَجسَّ َضا َوأُِخَتَضا ْٔل٣ُِّ ُٕ ث٥َُّ َوأ٣َُّ ِؼ ٦ُِّ َواِْلَٔب ا٨ِّٟ َِ ٔ ُِخٔت ٟ َِ ٔ ُسُض َوٟ

َيُٜوُ٪ ٠َِٟٔحسِّ  َٓ ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن  َش٥ُ أَثََِلثّا ٠ٟٔذَّ ِ٘ ُي َٓ ُٕ اِْلُِخٔت  َِٟحسِّ َونِٔؼ ٍُ ُسُسُض ا ُِخٔت ث٠ُُُثطُ  یُِح٤َ َِ ٔ  ث٠َُُثاُظ َوٟ

ےک اسھت وکیئ ذوی اوفلرض ےس یھب وہ وت ےلہپ ذوی ارفلوض وک اؿ اک رفض دںی ےگ دعب  اہک امکل ےن ارگ دادا اور اس ےک اھبیئ ونہبں

اس ےک وج ےچب اگ اس ںیم ےس یئک وصروتں ںیم ےس وج داداےک ےیل  رتہ وہیگ رکںی ےگ وہ وصرںیت ہی ںیہ اکی وت ہی ہک سج دقر امؽ 

ںویں ےک اکی اھبیئ اھجمس اجےئ ۔ اور سج دقرہصح اکی اچبےہ اس اک ثلث داداوکدے دای اجےئ۔ دورسے ہی ہک دادا یھب لثم اھب

اھبیئ اک وہ ایس دقر اس وک یھب ےلم ۔ رسیتے ہی ہک لک امؽ اک دسس ) اٹھ ہصح( اس وک دے دای اجےئ اگ اؿ وصروتں ںیم وج وصرت 

 ےک وطر رپ اس ےک ےیل  رتہ وہیگ وہ رکںی ےگ دعب اس ےک دادا وکدے رک سج دقر امؽ ےچب اگ وہ اھبیئ نہب ذللرک

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

لثم ظح اال

ےک می رکںیل ےگ رگم اکی ےلئسم ںیم ےک می اور وطر ےس وہیگ )اس وک ہلئسم اادرہی ےتہک ںیہ( وہ ہی ےہ اکی وعرت رماجےئ اور اخودن 

 فصن ےلم اگ۔ رھپ اور امں اور یگس نہب اور دادا وک وھچڑ اجےئ وت اخودن وک فصن اور امں وک ثلث اور دادا وک دسس ) اٹھ( اور یگس نہب وک

 دادا وک دسس ) اٹھ( اور نہب اک فصن الم رک اس ےک نیت ےصح رکںی ےگ دو ےصح دادا وک ںیلم ےگ اور اکی ہصح نہب وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اث اک ایبؿدادا یک ریم

     1899    حسیث 



 

 

 ٔ ٤ٔيرَأث اِْل َٛ ُض٥ِ إِٔخَوْة ْٔلَٕب َوأ٦ُٕٓ  ٌَ ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ َِٟحسِّ إَٔذا  ٍَ ا َٔب ٣َ َِ ٔ ا٢َ ٣َأٟک َو٣ٔيَراُث اِْلِٔخَوةٔ ٟ ص٥ُِ َٗ َٔب َواِْل٦ُِّ َسَواْئ َذََکُ َِ ٔ ِخَوةٔ ٟ

إَٔذا اِجتَ  َٓ أ٧َُِثاص٥ُِ  َٛ ص٥ِٔ َوأ٧َُِثاص٥ُِ  َذََکٔ َِٟحسَّ َٛ ازُّوَ٪ ا ٌَ َٔب َواِْل٦ُِّ يُ َِ ٔ إٔ٪َّ اِْلِٔخَوَة ٟ َٓ َٔب  َِ ٔ َٔب َواِْل٦ُِّ َواِْلِٔخَوةُ ٟ َِ ٔ ٍَ اِْلِٔخَوةُ ٟ ٤َ

 ِّ٦ُ َِ ٔ ٟ ٔ ازُّو٧َُط بٔاِْلِٔخَوة ٌَ َسزٔص٥ِٔ َوََل ُي ٌَ ٤ِٟٔيَرأث َٔ ََِرَة ا َٛ و٧َُط بٔض٥ِٔ  ٌُ َي٨َ٤ِ َٓ َّ بٔإِٔخَوتٔض٥ِٔ ْٔلَبٔيض٥ِٔ  ٥َِٟ  ْٔل٧َ َُيِرُص٥ُِ  َِٟحسِّ  ٍَ ا ٥ِ َی٩ُِٜ ٣َ َٟ ِو  َٟ ُط 

َُّط یَُٜ  إ٧ٔ َٓ َِٟحسِّ  ٔس َحىِّ ا ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٤َا َحَؼ١َ ِْٟٔلِٔخَوة َٓ ُط ٠َِٟٔحسِّ  ٤َِٟا٢ُ ٠َُُّ طُ َطِيّئا َوََاَ٪ ا ٌَ ٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ زُوَ٪ َیزٔثُوا ٣َ وُ٪ ِْٟٔلِٔخَوة

َٔب َوََل یَُٜو َِ ٔ ٟ ٔ َ اِْلِٔخَوة إِٔ٪ ََا٧ َٓ َٔب َواِْل٦ُِّ ا٣َِزأَّة َواحَٔسّة  َِ ٔ ُض٥ِ َطِيْئ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ اِْلِٔخَوةُ ٟ ٌَ َٔب ٣َ َِ ٔ ٟ ٔ ِت ا٣َِزأَّة َواحَٔسّة ُ٪ ِْٟٔلِٔخَوة

 َ ََٟضا ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ َ َُٟض٥ِ َو ٤َا َحَؼ١َ  َٓ َِٟحسَّ بٔإِٔخَوتَٔضا ْٔلَبٔيَضا ٣َا ََا٧ُوا  ازُّ ا ٌَ ََّضا ُت إ٧ٔ ََٟضا زُو٧َُض٥ِ ٣َا بَِي٨ََضا َوبَيَِن أَِ٪ َتِشَت١َٔ٤ِٜ َٓ اَ٪ 

ََٟضا َؤْلِٔخَوتَٔضا ْٔلَبٔيضَ  َٓإِٔ٪ ََاَ٪ َٓٔى یَُحاُز  ٤َِٟا٢ٔ ٠َُِّطٔ  ُٕ ٩ِ٣ٔ َرأِٔض ا ُتَضا ا٨ِِّٟؼ ـَ ي َتَضا َوََفٔ ـَ ي ٤َِٟا٢ٔ ََفٔ ٕٔ َرأِٔض ا ٩ًَِ نِٔؼ  ١ْ ـِ َٓ ا 

 َ ُضَو ْٔلِٔخَوتَٔضا ْٔل َٓ ُض٥ِ ٠َُِّطٔ  َٟ ََل َطِيَئ  َٓ ١ِ َطِيْئ  ـُ ِٔ ٥ِ َي َٟ َٓإِٔ٪  ََکٔ ٣ِٔث١ُ َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن   بٔيَضا ٠ٟٔذَّ

اہک امکل ےن ارگ داداےک اسھت وسےلیت اھبیئ وہں وت اؿ اک مکح ویہ وہاگ وج ےگس اھبںویں اک ےہ اور بج ےگس اھبیئ نہب یھب وہں اور 

اھبںویں یک یتنگ ںیم رشکی وہ رک داداےک ےصح وک مک رکدںی ےگ رگم ھچک ہن اپںیئ ےگ ۔ رگم وسےلیت نہب اھبیئ یھب وہں وت وسےلیت فرػ 

سج وصرت ںیم ےگس اھبیئ ونہبں ےک اسھت اایخیف ینعی امدری اھبیئ وہں وت وہ اھبںویں یک یتنگ ںیم رشکی وہ رک داداےک ےصح وک مک ہن 

وؾ ںیہ ۔ ارگ دادا وہات اور فرػ اایخیف اھبیئ نہب وہےت وت لک امؽ دادا وک اتلم رکںی ےگ ویکہکن اایخیف اھبیئ نہب داداےک وہےت وہےئ رحم

اور اایخیف اھبیئ نہب رحموؾ وہاجےت ریخاب سج وصرت ںیم داداےک اسھت ےگس اھبیئ نہب اور العیق ینعی وسےلیت اھبیئ نہب یھب وہں وت 

وک ےلم اگ۔ اور وسولیتں وک ھچک ہن ےلم اگ رگم بج وگسں ںیم فرػ وج امؽ دعب داداےک ےصح دےنی ےک ےچب اگ وہ بس ےگس اھبیئ ونہبں 

اکی نہب وہ اور ابیق بس وسےلیت اھبیئ اور نہب وہں وت وسےلیت اھبیئ اور ونہبں ےک ببس ےس وہ یگس نہب دادا اک ہصح مک رکدی آ ی رھپ 

 ےک وطر رپ ےک می وہاگ اور اانپوپرا ہصح ینعی فصن ےل ےل یگ ارگ اس رپ یھب ھچک چب رےہ اگ وت وسےلیت اھبیئ

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

 اور نہب وک لثم ظح اال

 ارگ ھچک ہن ےچب اگ وت وسےلیت اھبیئ اور ونہبں وک ھچک ہن ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انین اور دادی یک ریماث اک ایبؿ

  ےک ایبؿ ںیمرتےک یک ےک می :   ابب

 انین اور دادی یک ریماث اک ایبؿ

     1900    حسیث 



 

 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٙٔ َتِشأَُٟطُ ٣ٔيَراثََضا  ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ةُ إ َِٟحسَّ ا٢َ َجائَِت ا َٗ َّطُ  بٔيَؼَة ب٩ِٔ ذَُُئیِٕب أ٧َ َٗ َٟٔک فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ ٩ًَِ  َضا أَبُو بَِْکٕ ٣َا 

٤ِٔ٠ًَُت  َشأ٢ََ ا٨َّٟ  َطِيْئ َو٣َا  َٓ َّي أَِسأ٢ََ ا٨َّٟاَض  َٓاِرٔجعٔی َحً ٥َ َطِيّئا  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔک فٔی ُس٨َّٔة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اَض 

 ُ ا٢َ أَب َ٘ َٓ ُسَض  ًَِلاَصا اٟشُّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َبَة َحَْضِ ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ا٦َ ا َ٘ َٓ َک َُيِرَُک  ٌَ و بَِْکٕ َص١ِ ٣َ

 ُ ُٙ ث ی سِّ ََٟضا أَبُو بَِْکٕ اٟؼِّ َذُظ  َٔ أَِن َٓ ٤ُِِٟٔيَرةُ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َا  َ٘ َٓ ُس ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة اِْلَِنَؼارٔيُّ  ٔلَی ٣َُح٤َّ ي إ ةُ اِْلَُِّخَ َِٟحسَّ ٥َّ َجائَِت ا

 َ٘ َٓ أب َتِشأَُٟطُ ٣ٔيَراثََضا  َِٟدلَّ يِرٔٔک َو٣َا ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َِ ٔ ُٗٔضَي بٔطٔ إَٔلَّ ٟ َّٟٔذي  اُئ ا ـَ َ٘ ِٟ َٟٔک فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ َطِيْئ َو٣َا ََاَ٪ ا ََٟضا ٣َا  ا٢َ 

ُضَو بَِي٤َُٜ٨َا َوأَیَُّت٤َُٜا َٓ ُت٤َا  ٌِ إِٔ٪ اِجَت٤َ َٓ ُسُض  َٔک اٟشُّ ٨َّٜٔطُ ذَٟ ائٔٔف َطِيّئا َوَل ََِٟفَ ُضوَ  أ٧ََا بٔزَائٕٔس فٔی ا َٓ  ََٟضا َخ٠َِت بٔطٔ 

ہصیبق نب ذوبی ےس رواتی ےہ ہک تیم یک انین اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ریماث امےنگن آیئ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع ےن اہک اہلل یک اتکب ںیم ریتا ھچک ہصح رقمر ںیہن ےہ اور ہن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اس ابب ںیم وکیئ 

 ےہ وت واسپ اج۔ ںیم ےن ولوگں ےس وپاھچ وت ریغمہ نب ہبعش ےن اہک ہک ںیم اس وتق وموجد  اھ ریمے اسےنم روسؽ اہلل دحثی ینس

 ہملس  یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن انین وک  اٹھ ہصح دالای ےہ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وکیئ اور یھب اہمترے اسھت ےہ وت دمحم نب

اور اسیج ریغمہ نب ہبعش ےن اہک  اھ واسی یہ ایبؿ ایک اوبرکب ےن  اٹھ ہصح اس وک دال دای رھپ رضحت رمع ریض اہلل  ااصنری ڑھکے وہےئ

اعتٰیل ہنع ےک وتق ںیم اکی دادی ریماث امےنگن آیئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک اتکب ںیم ریتا ھچک ہصح ذموکر ںیہن 

 وہ انین ےک ابرے ںیم وہا  اھ اور ںیم اینپ رطػ ےس رفاضئ ںیم ھچک ڑباھ ںیہن  اتک نکیل ویہ  اٹھ ہصح وت یھب اور ےلہپ وج مکح وہ اکچ ےہ

 ےل ارگ انین یھب وہ وت دوونں دسس اک ابٹن ول اور وج مت دوونں ںیم ےس اکی ایلیک وہ ویہ  اٹھ ہصح ےل ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 انین اور دادی یک ریماث اک ایبؿ

     1901    حسیث 

١َ اٟشُّ  ٌَ أََراَز أَِ٪ َیِح َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ َتأ٪ إ َِٟحسَّ ا٢َ أََتِت ا َٗ َُّط  ٕس أ٧َ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ ُسَض ٠َّٟٔ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ًٔي ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ اِْل٦ُِّ 

١َ أَبُو  ٌَ َح َٓ ِو ٣َاَتِت َوصَُو وَیٌّ ََاَ٪ إٔیَّاَصا َیزُٔث  َٟ ًَّٟٔي  ََّک َتتِرُُک ا ُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أ٣ََا إ٧ٔ ُسَض بَِي٨َُض٤َاَٟ  بَِْکٕ اٟشُّ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس، اوبرکب دصقی ےن  اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ ہک انین اور دادی دوونں آںیئ رضحت اوبرکب دصقی

ات دسس ینعی  اٹھ ہصح انین وک دانی اچاہ اکی صخش ااصنری وبال اے اوبرکب مت اس وک ںیہن دالےت وج ارگ رماجیت اور تیم زدنہ وہات ینعی وپ

وارث ہن وہات رھپ اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل  اور وارث وہات اور اس وک دالےت وہ وج ارگ رماجیت اور تیم زدنہ وہات ینعی اس اک وناہس وت



 

 

 ہنع ےن ہی نس رک دسس اؿ دوونں وک دالای۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 انین اور دادی یک ریماث اک ایبؿ

     1902    حسیث 

َتئِن  ُق إَٔلَّ ٠َِٟٔحسَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ ََاَ٪ ََل َيَِفٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بَِْکٔ ب٩َِ 

 اوبرکب نب علاارلنمح ہصح ںیہن دالےت ےھت رگم انین وک ای دادی وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 انین اور دادی یک ریماث اک ایبؿ

     1903    حسیث 

 ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر َٖ ٓٔيطٔ َوا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َة أ٦َُّ َٗ َِٟحسَّ ٥ٔ٠ٌِٔ بَٔب٠َس٧َٔا أَ٪َّ ا

َِٟحسَّ ا ّة َوأَ٪َّ ا ـَ ي ُسُض ََفٔ ََٟضا اٟشُّ ُق  ٍَ اِْل٦ُِّ ز٧َِٔيا َطِيّئا َوؤَی َٓٔى ٔسَوي َذَٟٔک يَُِفَ ٍَ اِْل٦ُِّ ِْل٦ُِّ ََل َتزُٔث ٣َ َة أ٦َُّ اِْلَٔب ََل َتزُٔث ٣َ

ّة  ـَ ي ُسُض ََفٔ ََٟضا اٟشُّ ُق  َٔک ُيَِفَ ٍَ اِْلَٔب َطِيّئا َوؤَی َٓٔى ٔسَوي ذَٟ َِٟيَص  َوََل ٣َ َتأ٪ أ٦ُُّ اِْلَٔب َوأ٦ُُّ اِْل٦ُِّ َو َِٟحسَّ ِت ا ٌَ إَٔذا اِجَت٤َ َٓ

َسص٤َُا ََا ٌَ ِٗ ُت أَ٪َّ أ٦َُّ اِْل٦ُِّ إِٔ٪ ََا٧َِت أَ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ َّی زُو٧َُض٤َا أَْب َوََل أ٦ٌُّ  ُسُض زُوَ٪ أ٦ُِّ اِْلَٔب َوإِٔ٪ ٤ُ٠َِٟٔتَوف ََٟضا اٟشُّ  ٪َ

 ُ ُسَض بَِي٨َُض٤َاََا٧َِت أ إٔ٪َّ اٟشُّ َٓ َٟٕة َسَوإئ  ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤َُِٟتَوف ٔ ٩ِ٣ٔ ا َسز ٌِ ُ٘ ِٟ َسص٤َُا أَِو ََا٧ََتا فٔی ا ٌَ ِٗ ا٪ٔ  ٦ُّ اِْلَٔب أَ َٔ  نِٔؼ

وت  اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ سج ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک انین امں ےک وہےت وہےئ ھچک ہن اپےئ یگ اہتبل ارگ امں ہن وہ

اس وک  اٹھ ہصح ےلم اگ اور دادی امں ےک ای ابپ ےک وہےت وہےئ ھچک ہن اپےئ یگ بج امں ابپ ہن وہں وت اس وک  اٹھ ہصح ےلم اگ ارگ انین 

اور دادی دوونں وہں اور تیم ےک امں ابپ وج انین دادی ےس زایدہ رقبی ںیہ ہن وہں وت اؿ ںیم ےس انین ارگ تیم ےک اسھت زایدہ 

 ایس وک دسس ) اٹھ ہصح( ےلم اگ۔ اور وج دادی زایدہ رقبی وہیگ ای دوونں ربارب وہں وت دسس ںیم دوونں رشکی وہں رقبی وہیگ وت

 ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿانین اور دادی یک ریماث اک



 

 

     1904    حسیث 

َّی ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ َتئِن ْٔل٧َ أت إَٔلَّ ٠َِٟٔحسَّ َِٟحسَّ ا٢َ ٣َأٟک َوََل ٣ٔيَراَث ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َة  َٗ َِٟحسَّ َث ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َورَّ اهَّللُ 

بَ  َّي أََتاُظ اٟثَّ َٔک َحً ٩ًَِ ذَٟ َضا ث٥َُّ أََتِت ث٥َُّ َسأ٢ََ أَبُو بَِْکٕ  َٟ َذُظ  َٔ أَِن َٓ َة  َِٟحسَّ َث ا َّطُ َورَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُت 

إِٔ٪ اِجَت٤َ  َٓ ائٔٔف َطِيّئا  ََِٟفَ ََٟضا ٣َا أ٧ََا بٔزَائٕٔس فٔی ا ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ي إ ةُ اِْلَُِّخَ َِٟحسَّ ُضوَ ا َٓ ُت٤َا  بَِي٤َُٜ٨َا َوأَیَُّت٤َُٜا َخ٠َِت  ٌِ

ََٟضا ُضَو  َٓ  بٔطٔ 

اہک امکل ےن ریماث یسک ےک واےطس ںیہن ےہ دادویں اور انوینں ںیم ےس رگم امں یک امں وک ارگہچ ینتک یہ دور وہ اجےئ۔ اؿ ےک وسا اور 

 ےن رتہک دالایانین وک رھپ اوبرکبےن یھب اس اک انوینں دادویں وک ریماث )دانی رقمر( ںیہن ےہ ۔ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

وپاھچبج اؿ وک یھب ولعمؾ وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن انین وک رتہک دالای اوہنں ےن دالای دعب اس ےک دادی رضحت رمع ےک 

 وت دوونں دسس ) اٹھ( وک ابٹن ںیل اور وج وتق ںیم آیئ آپ ےن رفامای ںیم رفاضئ وک ڑباھ ںیہن  اتک نکیل ارگ وت یھب وہ اور انین یھب وہ

 وکیئ مت ںیم ےس اہنت وہ وت وہ وپرا دسس ) اٹھ( ےل ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الکہل یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ الکہل یک ریماث اک

     1905    حسیث 

ِٟکَََل  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  أب َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟدلَّ َّی اهَّللُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َٟ

ًَّٟٔي َٔک اِْلیَُة ا ٔٔيَک ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٕٔ آَّٔخَ ُسوَرةٔ ا٨َِّٟشائٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِٜ ِي َِٟت فٔی اٟؼَّ ٔ  أ٧ُِز

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وپاھچ الکےل ےک 

 رة اسنء ےک آرخ ںیم ۔قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اکیف ےہ ھجت وک وہ آتی وج رگیم ںیم ارتی ےہ وس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الکہل یک ریماث اک ایبؿ



 

 

     1906    حسیث 

َّٟٔذي ََل اِخ  ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ََٟة َٗ ِٟکَََل ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َس٧َٔا أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر َٖ ٓٔيطٔ َوا تََٔل

 َ ال ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ ًَّٟٔي  ٔ ا٨َِّٟشأئ ا ٢ٔ ُسوَرة َِٟت فٔی أَوَّ ٔ ًَّٟٔي أ٧ُِز ا اِْلیَُة ا أ٣ََّ َٓ ی ٓٔيَضا َوإِٔ٪ ََاَ٪ َرُج١ْ یُوَرُث ًَلَی َوِجَضئِن 

 َٓ َََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ إِٔ٪ ََا٧ُوا أَ َٓ ُسُض  ٠ٔک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا اٟشُّ َٓ ُط أَْر أَِو أُِخْت  َٟ ّة أَِو ا٣َِزأَْة َو َٟ ٔ لََکَ َضٔذظ َٓ ٠ُٔث  ََاُئ فٔی اٟثُّ ُض٥ِ َُشَ

َْٟس َوََل  َّي ََل یَُٜوَ٪ َو ٦ُِّ َحً َِ ٔ ًَّٟٔي ََل َیزُٔث ٓٔيَضا اِْلِٔخَوةُ ٟ ُة ا َٟ ِٟکَََل ا٢َ اهَّللُ ا َٗ ًَّٟٔي  ًَّٟٔي فٔی آَّٔخٔ ُسوَرةٔ ا٨َِّٟشأئ ا ا اِْلَیُة ا َوأْٟس َوأ٣ََّ

َْٟس  ُط َو َٟ َِٟيَص  َٟةٔ إِٔ٪ ا٣ِزُُْئ َص٠ََک  ِٟکَََل تٔي٥ُِٜ فٔی ا ِٔ ١ُِٗ اهَّللُ ُي ُتو٧ََک  ِٔ الَی ٓٔيَضا َيِشَت ٌَ ُٕ ٣َا َتَزَک َتَباَرَک َوَت ٠ََضا نِٔؼ َٓ ُط أُِخْت  َٟ َو

٠َُض٤َا َوصُوَ  َٓ إِٔ٪ ََا٧ََتا اث٨ََِتئِن  َٓ َْٟس  ََٟضا َو ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ََکٔ ٣ِٔث١ُ  َیزٔثَُضا إِٔ٪  ٠ٔ٠ذَّ َٓ ا َتَزَک َوإِٔ٪ ََا٧ُوا إِٔخَوّة رَٔجاَّل َونَٔشاّئ  ٠َُثأ٪ ٤٣َّٔ اٟثُّ

٠ُّوا َواهَّللُ بٔک١ُِّ َطِيٕئ  ـٔ ُِّن اهَّللُ َل٥ُِٜ أَِ٪ َت ًََؼَبّة َحىِّ اِْل٧َُِثَيئِن یَُبي ًَّٟٔي َتُٜوُ٪ ٓٔيَضا اِْلِٔخَوةُ  َُٟة ا ِٟکَََل َضٔذظٔ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ٠ًَٔي٥ْ 

َٟةٔ  ِٟکَََل َِٟحسِّ فٔی ا ٍَ ا يَرٔثُوَ٪ ٣َ َٓ َْٟس  ٥َِٟ َی٩ُِٜ َو  إَٔذا 

ء ےک رشوع ںیم ےہ اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ارم ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک الکہل دو مسق اک ےہ اکی وت وہ آتی وج وسرہ اسن

دسس رفامای اہلل اعتٰیل ےن ارگ اکی صخش رماجےئ الکہل ای وکیئ وعرت رماجےئ الکہل اور اس اک اکی اھبیئ ای نہب وہ )اایخیف( وت رہ اکی وک 

کت اایخیف ےلم اگ ارگ زایدہ وہں وت بس رشکی وہں ےگ ثلث ںیم ہی وہ الکہل ےہ سج اک ہن ابپ وہ ہن اس یک اوالد وہ ویکہکن اس وتق 

اھبیئ نہب وارث ںیہن وہےت ےھت ۔ دورسی وہ آتی وج وسرہ اسنء ےک آرخ ںیم ےہ رفامای اہلل اعتٰیل ےن وپےتھچ ںیہ ھجت ےس الکےل )یک 

ریماث( ےک قلعتم ہہک دے وت اہلل مت وک مکح داتی ےہ الکےل ںیم ارگ وکیئ صخش رم اجےئ اس یک اوالد ہن وہ ارگ دو ای اکی نہب وہ وت اس 

 وک آداھ رتموہک ےلم اگ ارگ نہب رماجےئ وت وہ اھبیئ اس ےک لک رتےک اک وارث وہات ےہ ہکبج اس نہب یک اوالد ہن وہ ارگ دو ںینہب وہں وت

اؿ وک دو ثلث ںیلم ےگ ارگ اھبیئ نہب ےلم ےلج وہں وت رمد وک دورہا ہصح اور وعرت وک اکی ہصح ےلم اگ اہلل مت ےس ایبؿ رکات ےہ اتہک 

ہ ہن وہ اجؤ اہلل رہ زیچ وک اجاتن ےہ ۔ ہی وہ الکہل ےہ سج ںیم اھبیئ نہب ہبصع وہاجےت ںیہ بج تیم اک اٹیب ہن وہ وت وہ داداےک است مت رمگا

 وارث وہں ےگ الکےل ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ایبؿ ںیمرتےک یک ےک می :   ابب

 الکہل یک ریماث اک ایبؿ

     1907    حسیث 

ورٔ ُٛ ٍَ ذُ َُّط یَزُٔث ٣َ َٔک أ٧َ ٤ِٟٔيَرأث ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوذَٟ َّطُ أَِولَی بٔا ٍَ اِْلِٔخَوةٔ ْٔل٧َ َِٟحسُّ یَزُٔث ٣َ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ُسَض َواِْلِٔخَوةُ ََل  َٗ َّی اٟشُّ ٤َُِٟتَوف َٟٔس ا َو



 

 

ورٔ َو  ُٛ ٍَ ذُ َٕ ََل َیزٔثُوَ٪ ٣َ َِٜي َٓ َّی  ٤َُِٟتَوف َٟٔس ا ٍَ َو ُسَض ٣َ أََحٔسص٥ِٔ َوصَُو َیأُِخُذ اٟشُّ َٛ َٕ ََل یَُٜوُ٪  ِي َٛ َّی َطِيّئا َو ٤َُِٟتَوف ٠َُث  َٟٔس ا یَأُِخُذ اٟثُّ

 ُ َِ ٔ َّٟٔذي َحَحَب اِْلِٔخَوَة ٟ َِٟحسُّ صَُو ا ا َٓ ٠َُث  ُض٥ِ اٟثُّ ٌَ ٔ َوب٨َُو اِْل٦ُِّ َیأُِخُذوَ٪ ٣َ ٍَ اِْلِٔخَوة ُضَو أَِولَی ٣َ َٓ ٤ِٟٔيَراَث  ُض٥ِ ٣َکَا٧ُطُ ا ٌَ ٦ِّ َو٨َ٣َ

٠َُث أََخَذُظ ب٨َُو ٥َِٟ َیأُِخِذ َذَٟٔک اٟثُّ َِٟحسَّ  ِو أَ٪َّ ا َٟ ُلوا ٩ِ٣ٔ أَِج٠ٔطٔ َو َ٘ َُّض٥ِ َس ُض٥ِ ْٔل٧َ َٟ َّٟٔذي ََاَ٪  ٍُ  بٔا ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَزِٔج ٤ََّا أََخَذ ٣َا  إ٧ٔ َٓ اِْل٦ُِّ 

 َ َِ ٔ ٔلَی اِْلِٔخَوةٔ ٟ ٔ إ َِٟحسُّ صَُو أَِولَی ب َٔب َوََاَ٪ ا َِ ٔ ٠ُٔث ٩ِ٣ٔ اِْلِٔخَوةٔ ٟ ٦ُِّ ص٥ُِ أَِولَی بَٔذَٟٔک اٟثُّ َِ ٔ ٦ُِّ ٔب َوََاَ٪ اِْلِٔخَوةُ ٟ َِ ٔ  َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اِْلِٔخَوةٔ ٟ

یھب دسس ) اٹھ( اک وارث اہک امکل ےن دادا اھبںویں ےک اسھت وارث وہاگ اس ےیل ہک وہ اؿ ےس اوٰیل ےہ ویکہکن دادا ےٹیب ےک اسھت 

وہات ےہ ربالخػ اھبیئ اور ونہبں ےک اور ویکہکن دادا اھبیئ ےک ربارب ہن وہاگ وہ تیم ےک ےٹیب ےک وہےت وہےئ یھب اکی دسس اتیل ےہ وت 

دا یھب وموجد اھبیئ ونہبں ےک اسھت ثلث ویکں ہن ےلم اگ اس ےیل ہک اایخیف اھبیئ نہب ےگس اھبیئ ونہبں ےک اسھت ثلث ےتیل ںیہ ارگ دا

وہ وت وہ اایخیف اھبیئ ونہبں وک رحموؾ رکدے اگ رھپ وہ ثلث اےنپ آپ ےل ےل اگ ویکہکن ایس ےن اؿ وک رحموؾ ایک ےہ ارگ وہ ہن وہ وت اس 

ونہبں اک قح  اھ اور دادا ثلث وک اایخیف اھبیئ نہب ےتیل وت دادا ےن وہ امؽ ایل وج ےگس ای وسےلیت اھبیئ ونہبں وک ںیہن لم  اتک  اھ ہکلب اایخیف اھبیئ 

 اؿ ےس اوٰیل  اھ اس واےطس اس ےن ےل ایل اور اایخیف اھبیئ نہب وک رحموؾ ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھپیھپ یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اث اک ایبؿوھپیھپ یک ریم

     1908    حسیث 

أب  َِٟدلَّ ٨ُِت َجأّٟشا ٨ًَِٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  َٟطُ اب٩ُِ ٣ٔزَِسي أ٧َ ا٢ُ  َ٘ ٔسی٤ّا يُ َٗ یِٕع ََاَ٪  ا٢َ یَا ٩ًَِ ٣َِولّی ُٟٔقَ َٗ ِضَز  َّی اٟوُّ ا َػل َّ٤٠َ َٓ  

تََبُط فٔی َطأِ٪ٔ  َٛ َٜٔتإب  ٔ َٜٔتاَب ل َٔک اِل ا َص٥ُ٠َّ ذَٟ َٓ َسٕح ٓٔيطٔ  َیزِ َٗ ًَا بَٔتِوٕر أَِو  َس َٓ ا  َٓ أََتاُظ بٔطٔ َیزِ َٓ ٨ًََِضا  ٨ًََِضا َوَنِشَتِدبَٔر  ٨َِشأ٢ََ  َٓ ٔة  َّ٤ ٌَ ِٟ ا

ٔک  ِو َرٔؿَئک اهَّللُ أََْقَّ َٟ ٔک  ِو َرٔؿَئک اهَّللُ َوارٔثَّة أََْقَّ َٟ ا٢َ  َٗ َٜٔتاَب ٓٔيطٔ ث٥َُّ  ٤ََحا َذَٟٔک اِل َٓ  ٣َاْئ 

رواتی ےہ ہک سج وک انب ومٰیس ےتہک ےھت اہک ہک ںیم اھٹیب  اھ رمع نب اطخب ےک اپس اوہنں ےن رہظ یک امنز  اکی ومیل ےس رقشی ےک

ڑپھ رک ریاف )رضحت رمع ےک الغؾ( ےس اہک ریمی اتکب ےل آان وہ اتکب وج اوہنں ےن یھکل یھت وھپیھپ یک ریماث ےک ابرے ، ںیم 

یک یھت اس ایقس ےس ہک وھپیھپ اک وارث اجیتھب وہات ےہ وہ یھب اس یک وارث  ےن اینپ راےئ ےس وھپیھپ ےک واےطس ریماث یوجسی

وہیگ اوہنں ےن اتکب وگنمایئ ہک مہ ولوگں ےس وپںیھچ اور وشمرہ ںیل رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی ڑکایہ ای ایپہل اگنمای 



 

 

 وک ہصح دالان اہلل وک وظنمر وہات وت اینپ اتکب ںیم ذرک رفامات۔سج ںیم اپین  اھ اور اس اتکب وک دوھ ڈال اور رفامای ارگ وھپیھپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وھپیھپ یک ریماث اک ایبؿ

     1909    حسیث 

أب يَ  َِٟدلَّ ٔة تُوَرُث َوََل َتزُٔث ٩ًَِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤ ٌَ ًََحّبا ٠ِٟٔ و٢ُ  ُ٘ 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامای رکےت ےھت ہک بجعت یک ابت ےہ ہک وھپیھپ اک اجیتھب وارث وہات ےہ نکیل ےجیتھب یک وھپیھپ وارث 

 ںیہن وہیت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابصعت یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابصعت یک ریماث اک ایبؿ

     1910    حسیث 

 ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر َٖ ٓٔيطٔ َوا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ َ ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َس٧ٔ ا فٔی ؤََلَیٔة ٌٔ

٤ِٟٔي َٔب أَِولَی بٔا َِ ٔ َٔب َواِْلَُر ٟ َِ ٔ ٤ِٟٔيَرأث ٩ِ٣ٔ اِْلَٔر ٟ َٔب َواِْل٦ُِّ أَِولَی بٔا َِ ٔ َؼَبةٔ أَ٪َّ اِْلََر ٟ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ َوب٨َُو ا َِ ٔ َرأث ٩ِ٣ٔ بَىٔي اِْلَٔر ٟ

َٔب  َِ ٔ َٔب َواِْل٦ُِّ أَِولَی ٩ِ٣ٔ بَىٔي اِْلَٔر ٟ َِ ٔ َٔب أَِولَی  اِْلَٔر ٟ َِ ٔ َٔب َواِْل٦ُِّ َوب٨َُو اب٩ِٔ اِْلَٔر ٟ َِ ٔ َٔب أَِولَی ٩ِ٣ٔ بَىٔي اب٩ِٔ اِْلَٔر ٟ َِ ٔ َوب٨َُو اِْلَٔر ٟ

 َ ٥ِّ أَخٔی اِْل ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ أَِولَی ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ ٥ُّ أَُخو اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ َوا َِ ٔ ٥ِّ أَخٔی اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َٔب ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ َٔب أَِولَی  ٔب ٟ َِ ٔ ٥ُّ أَُخو اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َوا

٥ًَِّ اِْلَٔب أَخٔی أَِٔی اِْلَٔب  َٔب أَِولَی ٩ِ٣ٔ  َِ ٔ ٟ ِّ٥ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ َواب٩ُِ ا َِ ٔ ٥ِّ أَخٔی اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ا َِ ٔ ٟ  

 رہش واولں وک ایس رپ اپای ہک اگس اھبیئ دقمؾ ےہ وسےلیت اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ارم ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ اور مہ ےن اےنپ

 وسالیت اھبیئ اک اٹیب دقمؾ ےہ ےگس اھبیئ ےک وپےت اور وسےلیت اھبیئ اک اٹیب دقمؾ ےہ ےگس اچچرپ اور اگس اچچ دقمؾ ےہ وسےلیت اچچرپ )وج ابپ اک

 ( ےٹیب ابپ ےک اچچرپ دقمؾ ںیہ )وج دادا اک اگس اھبیئ وہاھبیئ وہ( اور وسالیت اچچےگس اچچےک وٹیبں رپ دقمؾ ےہ اور وسےلیت اچچےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابصعت یک ریماث اک ایبؿ

     1911    حسیث 

َِٟحسُّ أَبُو اِْلَٔب  ا٢َ ٣َأٟک َوا ٤ِٟٔيَرأث َواب٩ُِ  َٗ َٔب َواِْل٦ُِّ بٔا َِ ٔ ٥ِّ أَخٔی اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ َوأَِولَی ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ  اِْلَٔر أَِولَی ٩ِ٣ٔ بَىٔي اِْلَٔر ٟ

٤ََِٟوالٔی َِٟحسِّ بَٔوََلٔئ ا َٔب َواِْل٦ُِّ أَِولَی ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ ٟ 

  اور اجیتھبےگس اھبیئ اک اٹیبوالء ےنیل ںیم داداےس دقمؾ ےہ۔اہک امکل ےن دادا وجیتھبں ےس دقمؾ ےہ اور اچچےس یھب دقمؾ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وک ریماث ںیہن یتلم

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وک ریماث ںیہن یتلم

     1912    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َ  َٗ ٌٔ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١َِ ا ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر َٖ ٓٔيطٔ َوا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ٔس٧َا أَ٪َّ اب٩َِ اِْلَٔر اِْل٣َِزُ ا

 ٔ َة أ٦َُّ أَِ َِٟحسَّ َِٟدا٢َ َوا ٦ُِّ َوا َِ ٔ ٥َّ أََخا اِْلَٔب ٟ ٌَ ِٟ َِٟحسَّ أَبَا اِْل٦ُِّ َوا ٦ُِّ َوا َِ ٔ ََٟة ََل َیزٔثُوَ٪ ٟ َِٟدا َة َوا َّ٤ ٌَ ِٟ َٔب َواِْل٦ُِّ َوا َِ ٔ ی اِْل٦ُِّ َواب٨ََِة اِْلَٔر ٟ

 بٔأَِرَحا٣ٔض٥ِٔ َطِيّئا

ور ےگس اھبیئ اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک اایخیف اھبیئ اک اٹیب اور انان اور ابپ اک اایخیف اھبیئ اور امومں اور انان یک امں ا

  اور وھپیھب اور اخہل وارث ہن وہں ےگ۔ےک ےٹیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وک ریماث ںیہن یتلم

     1913    حسیث 

َُّط ََل َتزُٔث ا٣َِزأَْة ؤَی أََِ  ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َّطُ ََل یَزُٔث أََحْس ٩ِ٣ٔ َٗ َٜٔتأب بَٔزح٤َٔٔضا َطِيّئا َوإ٧ٔ َ فٔی َصَذا اِل ٩ِ ُسمِّ َّی ٤٣َّٔ ٤َُِٟتَوف ُس َنَشّبا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ

الَی فٔی َٛٔتابٔطٔ ٣ٔيَراَث اِْل٦ُِّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٤ََّا َذََکَ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت يَن َوإ٧ٔ َٟٔسصَ  ا٨َِّٟشأئ َطِيّئا إَٔلَّ َحِيُث ُس٤ِّ ِٟب٨ََأت ٩ِ٣ٔ َو ا َو٣ٔيَراَث ا



 

 

َٔب  َِ ٔ َٔب َواِْل٦ُِّ َو٣ٔيَراَث اِْلََخَوأت ٟ َِ ٔ ٦ُِّ  أَبٔيض٩َّٔ َو٣ٔيَراَث اٟزَِّوَجةٔ ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا َو٣ٔيَراَث اِْلََخَوأت ٟ َِ ٔ َو٣ٔيَراَث اِْلََخَوأت ٟ

َّی اهَّللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َّٟٔذي َجاَئ  ةُ بٔا َِٟحسَّ ُشَضا ْٔلَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک  َوَورٔثَِت ا ِٔ ِت ؤَی َن َ٘ َت ًِ ٤َِٟزِأَةُ َتزُٔث ٩ِ٣َ أَ ٥َ ٓٔيَضا َوا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

ی٩ٔ َو٣ََوأٟي٥ُِٜ  إِٔخَوا٥ُُِٜ٧ فٔی اٟسِّ َٓ ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ  َٗ الَی  ٌَ  َوَت

وعروتں ںیم وکیئ وارث ںیہن رگم نج وک اہلل لج اہک امکل ےن وج وعرت دور ےک رےتش یک وہ اؿ وعروتں ںیم ےس وہ وارث ہن وہیگ اور 

 الجہل ےن ایبؿ رکدای ےہ اینپ اتکب ںیم وہ امں ےہ اور یٹیب اور ویبی اور نہب یگس اور وسیلیت اور نہب اایخیف اور انین دادی یک ریماث

 دحثی ےس اثتب ےہ ایس رطح وعرت اےنپ اس الغؾ یک وارث وہیگ سج وک وہ آزاد رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1914    حسیث 

ِٟکَأَفَ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ َرُس  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ا ا٢َ ََل َیزُٔث ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ   و٢َ اهَّللٔ َػل

 ااسہم نب زدی ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک املسمؿ اکرف اک وارث ںیہن وہات۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1915    حسیث 

ًَ٘ٔي١ْ َوكَأْٟب  ٤ََّا َورَٔث أَبَا كَأٟٕب  َُّط أَِخبََرُظ إ٧ٔ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أ٧َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشئِن ب٩ِٔ  ٥ِ یَ  ٩ًَِ  َٟ ٨َا َو ِٛ ٠َٔذَٟٔک َتَز َٓ ا٢َ  َٗ ًَلٔیٌّ  زٔثُِط 

ٔب  ٌِ  َنٔؼيب٨ََا ٩ِ٣ٔ اٟظِّ

یلع نب نیسح ےس رواتی ےہ اوہنں ےن اہک بج اوب اطبل رم  ےئ وت اؿ ےک وارث لیقع اور اطبل وہےئ اور یلع اؿ ےک وارث 

 دای ۔ ںیہن وہےئ یلع نب نیسح ےن اہک ایس واےطس مہ ےن اانپ ہصح ہکم ںیم  رھوں ںیم ےس وھچڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1916    حسیث 

 ِٟ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ َٔک ٟ ٔث َذََکَ ذَٟ ٌَ َس ب٩َِ اِْلَِط أب َیزٔثَُضا أَص١ُِ زٔی٨َٔضا ث٥َُّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟدلَّ َُٟط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َُٟط ٩ِ٣َ یَزٔثَُضا  ا٢َ  َٗ أب َو َدلَّ

َٟطُ ًُِث٤َاُ٪ أَتَُزانٔی َنٔشيُت ٣َا ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  َٟطُ  َ َشأ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ أب َیزٔثَُضا أَص١ُِ  أَتَی ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َِٟدلَّ ََٟک ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ   زٔی٨َٔضا َٗ

دمحم نب اثعش یک اکی وھپیھپ وہیدی یھت ای رصناین رم آ ی دمحم نب اثعش ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ ایک اور وپاھچ ہک 

اس اک وکؿ وارث وہاگ رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اس ےک ذمبہ واےل وارث وہں ےگ رھپ امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ؿ بج قو ہف وہےئ وت اؿ ےس وپاھچ امثعؿ ےن اہک ایک وت اتھجمس ےہ ہک رمع ےن وج ھجت ےس اہک  اھ اس وک ںیم وھبؽ ایگ ویہ اس ےک نب ناف

 وارث وہں ےگ وج اس ےک ذمبہ واےل ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک ےک می ےک ایبؿ ںیمرتےک :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1917    حسیث 

 َ أ َٓ ٌٔي١ُ  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ٔ َص٠ََک  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ ًَِت ا٧ًٔيا أَ ٜٔي٥ٕ أَ٪َّ َنِْصَ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَِٔی َح ٔ أَِ٪ ٩ًَِ إِٔس٤َ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٣ََزنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

٤َِٟا٢ٔ أَ  َٟطُ فٔی بَِئت ا ١َ ٣َا ٌَ  ِج

الیعمس نب ایب میکح ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی اک اکی الغؾ رصناین  اھ اس وک اوہنں ےن آزاد رک دای وہ رم ایگ وت رمع نب 

 علاا زیسی ےن ھجم ےس اہک ہک اس اک امؽ تیب ااملؽ ںیم دالخ رک دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1918    حسیث 

ًَأج٥ٔ  َ َث أََحّسا ٩ِ٣ٔ اِْل أب أَِ٪ یَُورِّ َِٟدلَّ و٢ُ أََِی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا َزٔب َس ٌَ ِٟ  إَٔلَّ أََحّسا ُؤَٟس فٔی ا

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک رمع نب اطخب ےن ااکنر ایک ریغ کلم ےک ولوگں یک ریماث دالےن اک اےنپ کلم واولں یک رگم وج رعب ںیم 

 دیپا وہا وہ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1919    حسیث 

 ُ َُٟسصَا َیزٔث ُضَو َو َٓ زَٔب  ٌَ ِٟ ِتطُ فٔی أَِرٔق ا ٌَ َوَؿ َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ َجائَِت ا٣َِزأَْة َحا١ْ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أَِرٔق ا َضا إِٔ٪ ٣َاَتِت َوَتزٔثُطُ إِٔ٪ َٗ

 ٣َاَت ٣ٔيَراثََضا فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ 

اہک امکل ےن ارگ اکی وعرت احہلم افکر ےک کلم ںیم ےس آ رکرعب ںیم رےہ اور واہں )ہچب ( ےنج وت وہ اےنپ ڑلےک یک وارث وہیگ اور 

 ڑلاک اس اک وارث وہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن ےہ ۔

     1920    حسیث 

٠َيِ  ًَ ُت  ِٛ َّٟٔذي أَِزَر َٖ ٓٔيَضا َوا ًَّٟٔي ََل اِختََٔل ٨َُّة ا ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا َواٟشُّ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َّطُ ََل طٔ أَص١َِ ا بَٔب٠َٔس٧َا أ٧َ

٩ًَِ ٣ٔيَراثٔطٔ  ابَٕة َوََل َوََلٕئ َوََل َرح٥ٕٔ َوََل َیِححُُب أََحّسا  ِٟکَأَفَ ََٔقَ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ا  َیزُٔث ا

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ اور اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک املسمؿ اکرف اک یسک رہتش یک وہج ےس وارث ںیہن 

 وخاہ وہ رہتش انےن اک وہ ای والء اک ای رقاتب اک اور ہن یسک وک اس یک وارتث ےس رحموؾ رک اتک ےہ۔ وہ اتک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےہ ۔ تلم اور ذمبہ اک االتخػ وہ وت ریماث ںیہن

     1921    حسیث 

٩ًَِ ٣ٔيَراثٔطٔ  َّطُ ََل َیِحُحُب أََحّسا  إ٧ٔ َٓ ٥َِٟ َی٩ُِٜ زُو٧َُط َوارْٔث  َذَٟٔک ١َُُّ ٩ِ٣َ ََل َیزُٔث إَٔذا  َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن ایس رطح وج صخش ریماث ہن اپےئ وہ دورسے وک رحموؾ ںیہن رک اتک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نج یک ومت اک وتق ولعمؾ ہن وہ الثم ڑلایئ ںیم یئک آدیم امرے اجںیئ اؿ اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج یک ومت اک وتق ولعمؾ ہن وہ الثم ڑلایئ ںیم یئک آدیم امرے اجںیئ اؿ اک ایبؿ

     1922    حسیث 

ُٗت١َٔ یَوِ  ٥ِ یََتَواَرِث ٩ِ٣َ  َٟ َّطُ  ٔ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ أ٧َ َُيِر  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ يَن َویَِو٦َ ٩ًَِ َربٔي ِّٔ َِٟح١ٔ٤َ َویَِو٦َ ٔػ ٦َ ا

ِث أََحْس ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ َطِيّئا إَٔلَّ  ٥ِ٠َ یَُورَّ َٓ َُٗسیِٕس  ةٔ ث٥َُّ ََاَ٪ یَِو٦َ  ََِٟحَّ ِب١َ َػاحٔبٔطٔ ا َٗ ُٗت١َٔ  َُّط    ٩ِ٣َ ٥َٔ٠ًُ أ٧َ

رہعیب نب ایب علاارلنمح اور تہب ےس املعء ےس رواتی ےہ ہک ےنتج ولگ لتق وہےئ گنج لمج اور گنج نیفص اور ویؾ ارحلہ ںیم اور وج 

ایگ ہک وہ اےنپ وارث  ویؾ ادقلدی ںیم امرے  ےئ وہ آسپ ںیم اکی دورسے ےک وارث ںیہن وہےئ رگم سج صخش اک احؽ ولعمؾ وہ

 ےس ےلہپ امرا ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج یک ومت اک وتق ولعمؾ ہن وہ الثم ڑلایئ ںیم یئک آدیم امرے اجںیئ اؿ اک ایبؿ

     1923    حسیث 

 َٛ ٥ٔ٠ِ بَٔب٠َس٧َٔا َو ٌٔ ِٟ َٖ ٓٔيطٔ َوََل َطکَّ ٨ًَِٔس أََحٕس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َّٟٔذي ََل اِختََٔل َٔک اِْل٣َِزُ ا ا٢َ ٣َأٟک َوذَٟ ١ُ٤َ فٔی ١َُِّ َٗ ٌَ ِٟ َذَٟٔک ا

٥ِ٠َ أَیُّ  ٌِ ٥َِٟ يُ ٤َِِٟؤت إَٔذا  ٔ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا َُيِر ِت١ٕ أَِو  َٗ ٕٚ أَِو  َز َِ ٥َِٟ َیزِٔث أََحْس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ ٣َُتَوارٔثَئِن َص٠َکَا َٔ ِب١َ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ُض٤َا ٣َاَت 

 َ  ِحَيائٔ َػاحٔبٔطٔ َطِيّئا َوََاَ٪ ٣ٔيَراثُُض٤َا ٩ِ٤َٟٔ بَقَٔی ٩ِ٣ٔ َوَرثَتٔض٤َٔا یَزُٔث ١ََُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َوَرثَُتطُ ٩ِ٣ٔ اِْل

رک امرے اجںیئ ای لتق ن ے اجںیئ بج ولعمؾ ہن وہےکس ہک ےلہپ وکؿ اہک امکل ےن یہی مکح ےہ ارگ وکیئ آدیم ڈوب اجےئ ای اکمؿ ےس رگ 

رما اور دعب ںیم وکؿ رما وت آسپ ںیم اکی دورسے ےک وارث ہن وہں ےگ ہکلب رہ اکی اک رتہک اس ےک واروثں وک وج زدنہ وہں ےچنہپ 

 اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج یک ومت اک وتق ولعمؾ ہن وہ الثم ڑلایئ ںیم یئک آدیم امرے اجںیئ اؿ اک ایبؿ

     1924    حسیث 



 

 

َِٟي٘ٔئن  کِّ َوََل َیزُٔث أََحْس أََحّسا إَٔلَّ بٔا ا٢َ ٣َأٟک ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ َیزَٔث أََحْس أََحّسا بٔاٟظَّ َٗ َضَسأئ َوَذَٟٔک أَ٪َّ  و  ٥ٔ٠ِ َواٟظُّ ٌٔ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

ِس َورٔثَطُ أَبُو٧َا  َٗ َزِٔیِّ  ٌَ ِٟ و٢ُ ب٨َُو اٟزَُّج١ٔ ا ُ٘ َي َٓ ُط أَبُوُظ  َ٘ ًَِت َّٟٔذي أَ ٔ ٥ٕ٠ًِٔ اٟزَُّج١َ یَِض٠َُک صَُو َو٣َِوََلُظ ا يِر َِ َُٟض٥ِ أَِ٪ َیزٔثُوُظ َٔ ٠َِيَص َذَٟٔک  َٓ

 َٗ َّطُ ٣َاَت  ٤ََّا َیزٔثُطُ أَِولَی ا٨َّٟأض بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِحَيائٔ َوََل َطَضاَزةٕ إ٧ٔ  ِب٠َطُ َوإ٧ٔ

اہک امکل ےن وکیئ یسک اک وارث کش ےس ہن وہاگ ہکلب ملع و نیقی ےس وارث وہاگ الثم اکی صخش رماجےئ اور اس ےک ابپ اک ومٰیل )الغؾ 

پ  اھ وت ہی ںیہن وہ اتک بج کت ہک ملع ونیقی ای وگاوہں ےس آزاد ایک وہا( رماجےئ اب اس ےک ےٹیب ہی ںیہک اس ومٰیل اک وارث امہرا اب

 ہی اثتب ہن وہ ہک ےلہپ ومٰیل رما  اھ ۔ اس وتق کت ومٰیل ےک وارث وج زدنہ وہں اس رتہک وک اپںیئ ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک می ےک ایبؿ ںیمرتےک یک :   ابب

 نج یک ومت اک وتق ولعمؾ ہن وہ الثم ڑلایئ ںیم یئک آدیم امرے اجںیئ اؿ اک ایبؿ

     1925    حسیث 

 َٟ َس  َٟ َْٟس َواِْلََّخُ ََل َو َٔب َواِْل٦ُِّ ی٤َُوَتأ٪ َؤْلََحسٔص٤َٔا َو َِ ٔ ا اِْلََخَوأ٪ ٟ ـّ ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أَِي َُٟض٤َا أَْر َٗ ٥ُ٠َ  ُط َو ٌِ ََل ُي َٓ ْٔلَبٔيض٤َٔا 

َِٟيَص َٟٔبىٔي أَخٔيطٔ ْٔلَبٔيطٔ َو  َُٟط ْٔلَخٔيطٔ ْٔلَبٔيطٔ َو ََٟس  َّٟٔذي ََل َو ٤َٓٔيَراُث ا ِب١َ َػاحٔبٔطٔ  َٗ طٔ َطِيْئ أَیُُّض٤َا ٣َاَت   أ٣ُِّ

ں اک اکی وسالیت اھبیئ یھب وہ رھپ ولعمؾ ہن اہک امکل ےن ایس رطح ارگ ےگس دو اھبیئ رماجںیئ اکی یک اوالد وہ اور دورسا الودل وہ اؿ دوون

 ۔وہےکس ہک ےلہپ وکؿ اس اھبیئ رما ےہ وت وج اھبیئ الودل رما ےہ اس اک رتہک اس ےک وسےلیت اھبیئ وک ےلم اگ اس ےک وجیتھبں وک ہن ےلم اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ وایل وعرت ےک ےچب اور ودل ازلان یک ریماث اک ایبؿ

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اعلؿ وایل وعرت ےک ےچب اور ودل ازلان یک ریماث اک ایبؿ

     1926    حسیث 

َّطُ  َٟٔس اٟز٧َِّا إ٧ٔ ٨ًََةٔ َوَو ٤ََُِٟل َٟسٔ ا و٢ُ فٔی َو ُ٘ ٔ ََاَ٪ َي َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر َّ َوَج١َّ َوإِٔخَوتُُط  ٩ًَِ ُُعِ ًَز َضا فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ  َّ٘ ُط َح إَٔذا ٣َاَت َورٔثَِتطُ أ٣ُُّ

 َّ٘ ّة َورٔثَِت َح بٔيَّ طٔ إِٔ٪ ََا٧َِت ٣َِوََلّة َوإِٔ٪ ََا٧َِت َُعَ َة ٣ََوالٔی أ٣ُِّ َِٟب٘ٔيَّ ُض٥ِ َوَیزُٔث ا َٗ و ُ٘ طٔ حُ ضُ ْٔل٣ُِّ َٗ و ُ٘ طٔ حُ ٥ِ َوََاَ٪ َضا َوَورَٔث إِٔخَوتُطُ ْٔل٣ُِّ

 ٣َا بَقَٔی ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن 



 

 

وج رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ہک اعلؿ وایل وعرت اک ڑلاک ای زان اک ڑلاک بج رم اجےئ وت اس یک امں اتکب اہلل ےک وماقف اانپ ہصح ےل یگ اور 

وہیئ وہ اور ارگ رعہیب وہ وت دعب امں اور  اس ےک امدری اھبیئ ںیہ وہ اانپ ہصح ںیل ےگ ابیق اس یک امں ےک ومایل وک ےلم اگ ارگ وہ آزاد یک

 اھبیئ ونہبں ےک ےصح ےک وج ےچب اگ وہ املسمونں اک قح وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتےک یک ےک می ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یک ریماث اک ایبؿ اعلؿ وایل وعرت ےک ےچب اور ودل ازلان

     1927    حسیث 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُت أَص١َِ ا ِٛ ًَلَی َذَٟٔک أَِزَر ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک  ٩ًَِ ُس٠َِىَ ىٔي  َِ ا٢َ ٣َأٟک َوب٠ََ  بَٔب٠َس٧َٔاَٗ

  راےئ ےہ۔اہک امکل ےن امیلسؿ نب اسیر ےس یھب ےھجم ااسی یہ اچنہپ اور امہرے رہش ےک الہ ملع یک یہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم : ابب

 دوتیں اک ایبؿ

 ےک ایبؿ ںیم اتکب دوتیں :   ابب

 دوتیں اک ایبؿ

     1928    حسیث 

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  تََبُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ َّٟٔذي  َٜٔتأب ا ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ فٔی اِل َحز٦ِٕ 

ا ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ًّ ٕٔ إَٔذا أُوعَٔی َجِس ِ ٔص ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوفٔی اِْل٧َ ِٔ و٢ٔ أَ٪َّ فٔی ا٨َّٟ ُ٘ ٌُ ِٟ یَٔة َوفٔی َوفٔی  َحز٦ِٕ فٔی ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َٔة ث٠ُُُث اٟسِّ ا

 َّ٤٣ٔ ٍٕ َِٟيسٔ َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔی اٟزِِّج١ٔ َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔی ١َُِّ أُِػبُ ئِن َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔی ا ٌَ ِٟ ةٔ ٣ِٔث٠َُضا َوفٔی ا َٔ ٔ َِٟحائ ًَِْشْ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوفٔی ا ا ص٨َُأَٟک 

٤ُِٟؤؿَحةٔ َخ٤ِْص  ٩ِّ َخ٤ِْص َوفٔی ا  اٟشِّ

اہلل اعتٰیل ہنع نب دمحم نب رمعو نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک وج اتکب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رمعہ نب زحؾ ےک اوبرکب ریض 

واےطس یھکل یھت دوتیں ےک ایبؿ ںیم اس ںیم ہی  اھ ہک اجؿ یک دتی وس اوٹن ںیہ اور انک یک بج وپری اکیٹ اجےئ وس اوٹن ںیہ اور 



 

 

ےہ اور اجہفئ ںیم یھب رسیتا ہصح دتی اک ےہ اور آھکن یک دتی اچپس اوٹن ںیہ اور اہھت ےک یھب اچپس  امومہم ںیم رسیتا ہصح دتی

 اور ریپ ےک یھب اچپس اور رہ ایلگن ےک دس اوٹن ںیہ اور رہ داتن ےک اپچن اوٹن اور ومہحض یک دتی اپچن اوٹن ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿ

     1929    حسیث 

 َ ًَلَی أ َٕ زٔی٨َإر َو ِٟ َصٔب أَ ًَلَی أَص١ِٔ اٟذَّ ٠ََضا  ٌَ َح َٓ ي  ُِٟقَ ًَلَی أَص١ِٔ ا یََة  ٦َ اٟسِّ وَّ َٗ أب  َِٟدلَّ َٕ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِٟ ًََْشَ أَ ٚٔ اثِىَِي  َِٟورٔ ص١ِٔ ا

 زِٔرَص٥ٕ 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن دتی یک تمیق اگلیئ اگؤں واولں رپ وت نج ےک اپس وسان راتہ ےہ اؿ رپ زہار دانیر رقمر 

 ےئک اور نج ےک اپس اچدنی ریتہ ےہ اؿ رپ ابرہ زہرا درمہ رقمر ےئک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿ

     1930    حسیث 

 ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٚٔ أَص١ُِ ا َِٟورٔ ا٦ٔ َوأَص١ُِ ٣ِْٔصَ َوأَص١ُِ ا َصٔب أَص١ُِ اٟظَّ أَص١ُِ اٟذَّ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ 

 اےل اشؾ اور رصم ےک ولگ ںیہ اور اچدنی واےل رعاؼ ےک ولگ ںیہ ۔اہک امکل ےن وسےن و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿ

     1931    حسیث 

ٍَ أَ٪َّ  َّطُ َس٤ٔ ٍٔ ٔس٨ٔيَن ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٍُ فٔی ثَََلٔث ٔس٨ٔيَن أَِو أَِربَ َل ِ٘ َیَة ُت  اٟسِّ

 امکل ےن انس ولوگں ےس ہک دتی ووصؽ یک اجےئ یگ نیت ربس ںیم ای اچر ربس ںیم ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿدتی

     1932    حسیث 

َٔک  ٔلَیَّ فٔی ذَٟ ُت إ ٌِ ََلُث أََحبُّ ٣َا َس٤ٔ ا٢َ ٣َأٟک َواٟثَّ َٗ 

 اہک امکل ےن نیت اسؽ ںیم ووصؽ رکان دتی اک ےھجم تہب دنسپ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   باب

 دتی ےک ووصؽ رکےن اک ایبؿ

     1933    حسیث 

َیٔة اِْلٔب١ُٔ َوََل  ي فٔی اٟسِّ ُِٟقَ َب١ُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِ٘ َُّط ََل يُ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َصُب َوََل َٗ ٔ اٟذَّ ٤ُوز ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

ُٚ َوََل  َِٟورٔ َصُب ا ٚٔ اٟذَّ َِٟورٔ ُٚ َوََل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َِٟورٔ َصٔب ا  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟذَّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی اافتؼ ےہ ہک وسےن اچدنی واولں ےس دتی ںیم اوٹن ہن ےیل اجںیئ ےگ اوٹن واولں ےس وسان اچدنی 

  ہن ایل اجےئ اگ۔ہن ایل اجےئ اگ اور وسےن واےل ےس اچدنی ہن یل اجےئ یگ اور اچدنی واےل ےس وسان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق دمع ںیم بج وتقمؽ ےک وارث دتی رپ رایض وہاجںیئ اس اک ایبؿ اور ونجمں یک انجتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  رپ رایض وہاجںیئ اس اک ایبؿ اور ونجمں یک انجتی اک ایبؿلتق دمع ںیم بج وتقمؽ ےک وارث دتی

     1934    حسیث 

 ٔ وَ٪ ب وَ٪ ب٨َِٔت ٣ََدإق َوَخ٤ِْص َؤًِْشُ ُٗب٠َِٔت َخ٤ِْص َؤًِْشُ ٤ِٔس إَٔذا  ٌَ ِٟ و٢ُ فٔی زَٔیٔة ا ُ٘ َٟبُوٕ٪ َوَخ٤ِْص ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب ََاَ٪ َي ٨َِت 

ّة َوَخ٤ِْص َؤًِْشُ  َّ٘ ٔ وَ٪ ح ًَّة َؤًِْشُ  وَ٪ َجَذ

انب اہشب ےتہک ےھت لتق دمع ںیم ہک بج وتقمؽ ےک وارث دتی رپ رایض وہ اجںیئ وت دتی ح سی تنب اخمض اور ح سی تنب وبلؿ اور 

 ےقح اور ح سی ذجےع وہیگ ۔
 
 

 پ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع ںیم بج وتقمؽ ےک وارث دتی رپ رایض وہاجںیئ اس اک ایبؿ اور ونجمں یک انجتی اک ایبؿ

     1935    حسیث 

ُتَٔی ب٤َِٔح٨ُ  َّطُ أ َياَ٪ أ٧َ ِٔ اؤیََة ب٩ِٔ أَِٔی ُس ٌَ ٔلَی ٣ُ َتَب إ َٛ  ٥َٜٔ َِٟح ٌٔيٕس أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َِٟيطٔ  و٪ٕ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٔ ََٜتَب إ َٓ َت١َ َرُجَّل  َٗ

َوزْ  َٗ ًَلَی ٣َِح٨ُوٕ٪  َِٟيَص  َُّط  إ٧ٔ َٓ ٠ًُِِٔ٘ط َوََل ُتِ٘ٔس ٨ِ٣ُٔط  اؤیَُة أَِ٪ ا ٌَ ٣ُ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رمواؿ نب مکح ےن اعموہی نب ایب ایفسؿ وک اھکل ہک ریمے اپس اکی ونجمں الای ایگ ےہ سج ےن اکی 

 وہی ےن وجاب ںیم اھکل ہک اےس دیق رک اور اس ےس اصقص ہن ےل ویکہکن ونجمں رپ اصقص ںیہن ےہ ۔صخش وک امر ڈاال اعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اس اک ایبؿ اور ونجمں یک انجتی اک ایبؿ لتق دمع ںیم بج وتقمؽ ےک وارث دتی رپ رایض وہاجںیئ

     1936    حسیث 

ًَلَی  َت١َ َو ِ٘ ٔ أَِ٪ ُي َٜبٔير ًَلَی اِل ٤ًَِّسا أَ٪َّ  ا  ٌّ َتََل َرُجَّل َج٤ٔي َٗ ٔ إَٔذا  ِٔير ٔ َواٟؼَّ َٜبٔير ا٢َ ٣َأٟک فٔی اِل یَةٔ َٗ ُٕ اٟسِّ ٔ نِٔؼ ِٔير  اٟؼَّ

کی صخش وک دمعاً لتق ایک وت ابغل ےس اصقص ایل اجےئ اگ اور انابغل رپ فصن دتی الزؾ اہک امکل ےن ارگ اکی ابغل اور انابغل ےن لم رک ا

 وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ اور ونجمں یک انجتی اک ایبؿ لتق دمع ںیم بج وتقمؽ ےک وارث دتی رپ رایض وہاجںیئ اس

     1937    حسیث 

ُٕ ٗٔي٤َ  َُِٟحِّ نِٔؼ ًَلَی ا ِبُس َویَُٜوُ٪  ٌَ ِٟ َت١ُ ا ِ٘ ُي َٓ ِبَس  ٌَ ِٟ ُتََلٔ٪ ا ِ٘ ِبُس َي ٌَ ِٟ َُِٟحُّ َوا َذَٟٔک ا َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو  تٔطٔ َٗ

امر ڈاںیل وت الغؾ اصقًاص لتق ایک اجےئ اگ اور آزاد رپ  اہک امکل ےن ایس رطح ےس اکی آزاد صخش اور اکی الغؾ لم رک اکی الغؾ وک دمعاً 

 آدیھ تمیق اس الغؾ یک الزؾ وہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لتق اطخ یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق اطخ یک دتی اک ایبؿ

     1938    یثحس 

 َ ل ًَ َوكَٔئ  َٓ ّسا  َِٟيٕث أَِجَزي ََفَ ٔس ب٩ِٔ  ٌِ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔي َس أک ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوُس٠َِىَ ٍٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ُٔعَ ی إِٔػَب

٠ًََيِ  أب ٠َّٟٔٔذي ازُّعَٔی  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٤َاَت  َٓ ٨ُزَٔي ٨ِ٣َٔضا  َٓ أَبَِوا ُجَضِي٨ََة  َٓ ُٔوَ٪ بٔاهَّللٔ َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا ٣َا ٣َاَت ٨ِ٣َٔضا  ٔ ض٥ِٔ أََتِح٠

ًَلَی  یَٔة  أب ََٔظِْطٔ اٟسِّ َِٟدلَّ َضي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ أَبَِوا  َٓ ُٔوَ٪ أْمُتَْن  ٔ ی٩َ أََتِح٠ ا٢َ ِْٟٔلََّخٔ َٗ ُجوا َو ٔسیِّيَن َوَتََحَّ ٌِ  اٟشَّ

 ےہ ہک اکی صخش ےن وج ینب دعس ںیم ےس  اھ اانپ وھگڑا دوڑاای اور اکی صخش یک ایلگن وج رعاک نب امکل اور امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی

 هیہج اک  اھ لچک دی اس ںیم ےس وخؿ اجری وہا اور وہ صخش رم ایگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےلہپ ےنلچک واےل یک وقؾ ےس اہک ہک

 ےنلچک ےس ںیہن رما اوہنں ےن ااکنر ایک اور رک  ےئ رھپ تیم ےک ولوگں ےس اہک مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ اس ارم رپ ہک وہ صخش ایلگن

 مت مسق اھکےت وہ اوہنں ےن یھب ااکنر ایک آپ ےن آدیھ دتی ینب دعس ےس دالیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیماتکب دوتیں ےک :   ابب

 لتق اطخ یک دتی اک ایبؿ

     1939    حسیث 

ًَلَی صََذا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َِٟيَص ا ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ 

 اہک امکل ےن اس دحثی رپ لمع ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطخ یک دتی اک ایبؿلتق 

     1940    حسیث 

 ٔ ً ٔ َِٟدَلإ وُٟوَ٪ زٔیَُة ا ُ٘ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََا٧ُوا َي ًَ َة ب٩َِ أَِٔی  ٌَ َ٪ ب٩َِ َيَشإر َوَربٔي وَ٪ ب٨َِٔت ٣ََدإق ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب َوُس٠َِىَ ِْشُ



 

 

و ا َؤًِْشُ َٟبُوٕ٪ َذََکّ وَ٪ اب٩َِ  َٟبُوٕ٪ َؤًِْشُ وَ٪ ب٨َِٔت  ًَّة َؤًِْشُ وَ٪ َجَذ ّة َؤًِْشُ َّ٘ ٔ  َ٪ ح

 ی عہ نب ایب علاارلنمح ےتہک لتق اطخ یک دتی سیب تنب اخمض اور سیب تنب وبلؿ اور سیب انب 
انب اہشب اور امیلسؿ نب اسیر اور رت

 وبلؿ اور سیب ےقح اور سیب ذجےع ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق اطخ یک دتی اک ایبؿ

     1941    حسیث 

٤ًََِسص٥ُِ َخَلأْ ٣َا  بَِيأ٪ َوإٔ٪َّ  َوَز بَيَِن اٟؼِّ َٗ َُّط ََل  ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ُِٟحُسوزُ َوَیِب٠ُ َٗ ٠َِيض٥ِٔ ا ًَ ٥ِ َتحِٔب  وا َٟ ُِ

ا  َتََل َرُجَّل َُحً َٗ بٔيّرا  َٛ ِو أَ٪َّ َػبًٔيا َو َٟ َٔک  ٔييِّ ََل یَُٜوُ٪ إَٔلَّ َخَلأّ َوذَٟ ِت١َ اٟؼَّ َٗ ُِٟح٥َُ٠ َوإٔ٪َّ  ًَا٠َٔٗةٔ ١َُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ا ًَلَی  َخَلأّ ََاَ٪ 

یَةٔ  ُٕ اٟسِّ  نِٔؼ

ں ےس اصقص ہن ایل اجےئ اگ ارگ وہ وکیئ انجتی دصقاًیھب رکںی وت اطخ ےک اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک انابغل ڑلوک

مکح ںیم وہیگ اؿ ےس دتی یل اجےئ یگ بج کت ہک ابغل ہن وہں اور بج کت اؿ رپ دحںی وابج ہن وہں اور االتحؾ ہن وہےن ےگل ایس 

 لتق رکںی وت رہ اکی ےک اعےلق رپ واےطس ارگ ڑلاک یسک وک لتق رکے وت وہ لتق اطخاھجمس اجےئ اگ ارگ ڑلاک اور اکی 
ً
ابغل لم رک یسک وک اطخء

 فصن دتی وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق اطخ یک دتی اک ایبؿ

     1942    حسیث 

ُٗت١َٔ  ا٢َ ٣َأٟک َو٩ِ٣َ  َضي بٔطٔ َزی٨ُِطُ َوَتُحوُز ٓٔي َٗ ِ٘ ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ُي يِرٔظ َِ َٛ ٤ََّا صَُو  َوَز ٓٔيطٔ َوإ٧ٔ َٗ ٠ُُط ٣َا٢ْ ََل  ِ٘ ًَ ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ  ّ طٔ َؤػيَُّتُط َخَلأ

 َٟ َٟطُ َوإِٔ٪  ََٓذَٟٔک َجائٔزْ  ٩ًَِ زٔیَتٔطٔ  ا  َٔ ًَ ِسَر ث٠ُُثٔطٔ ث٥َُّ  َٗ َیُة  َُٟط ٣َا٢ْ َتُٜوُ٪ اٟسِّ إِٔ٪ ََاَ٪  َٟطُ ٩ِ٣ٔ َٓ َُيِرُ زٔیَتٔطٔ َجاَز  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥ِ َی٩ُِٜ 

٨ًَُِط َوأَِوَصي بٔطٔ  ا  َٔ ًَ ٠ُُث إَٔذا   َذَٟٔک اٟثُّ

 لتق ایک اجےئ اس یک دتی لثم اس ےک اور اس ےک امؽ ےک وہیگ اس ےس اس اک رقض ادا ایک اجےئ اگ اور 
ً
اہک امکل ےن وج صخش اطخء

س ےک اپس اانت امؽ وہ وج دتی ےس دوانگ وہ اور وہ دتی اعمػ رکدے وت درتس ےہ اور ارگ اس یک وںیتیص وپری یک اجںیئ یگ ارگ ا



 

 

 اانت امؽ ہن وہ وت ثلث ےک وماقف اعمػ رک اتک ےہ ویکہکن ابیق واروثں اک یھب قح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وک زیمخ رکےن یک دتی اک ایبؿاطخء ےس 

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطخء ےس یسک وک زیمخ رکےن یک دتی اک ایبؿ

     1943    حسیث 

٤َِٟحِ  َّي َیبَِرأَ ا ١ُ َحً َ٘ ٌِ َُّط ََل يُ ٔ أ٧َ َِٟدَلإ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔسص٥ُِ فٔی ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ثَىٔي ٣َأٟک أَ٪َّ اِْل٣ََِز ا ِو٥ْ ٩ِ٣ٔ زُوُح َويَ َحسَّ ًَ ْٔسَ  ُٛ َُّط إِٔ٪  ٔؼحَّ َوأ٧َ

 ًَ ٠َِيَص ٓٔيطٔ  َٓ ًَاَز َٟٔضِيَئتٔطٔ  بََرأَ َوَػحَّ َو َٓ  ّ َِٟحَشسٔ َخَلأ َٔک ٩ِ٣ٔ ا َؽ أَِو ََاَ٪ ٓٔيطٔ اِْلِٔنَشأ٪ یَْس أَِو رِٔج١ْ أَِو َُيِرُ ذَٟ َ٘ إِٔ٪ َن َٓ  ١ْ ِ٘

َؽ ٨٣ِٔ  َ٘ ٠ٔطٔ بٔحَٔشأب ٣َا َن ِ٘ ًَ ٔٔيطٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٠َِيطٔ ًََث١ْ  ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا َجاَئ ٓٔيطٔ  ِو٥ُ ٤٣َّٔ ٌَ ِٟ إِٔ٪ ََاَ٪ َذَٟٔک ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ ُط 

٥ِ یَ  َٟ ا  ٥َ َو٣َا ََاَ٪ ٤٣َّٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َق ٓٔيطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل بٔحَٔشأب ٣َا ََفَ َٓ ١ْ ٣َُشًم  ِ٘ ًَ  ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  أِٔت ٓٔيطٔ  َػل

َّطُ یُِحَتَضُس ٓٔيطٔ  إ٧ٔ َٓ ١ْ ٣َُشًم  ِ٘ ًَ ٥َِٟ َت٤ِٔف ٓٔيطٔ ُس٨َّْة َوََل  ١ْ ٣َُشًم َو ِ٘ ًَ  ٥َ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی اطخ ںیم ہی مکح اافتیق ےہ ہک زمخ یک دتی اک مکح ہن وہاگ بج کت رجموح ااھچ ہن وہاجےئ ۔ ارگ اہھت ای اپؤں 

ڈہی وٹٹ اجےئ رھپ ڑج رک ایھچ وہاجےئ ےلہپ ےک وماقف وت اس ںیم دتی ںیہن ےہ اور ارگ ھچک صقن رہ اجےئ وت اس ںیم دتی ےہ  یک

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس دتی اثتب ےہ وت ایس دقر دتی الزؾ وہیگ ورہن  اصقنؿ ےک وماقف ۔ ارگ وہ ڈہی ایسی وہ سج ںیم روسؽ

  دتی دالںیئ ےگ۔وسچ ھجمس رک سج دقر انمبس وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطخء ےس یسک وک زیمخ رکےن یک دتی اک ایبؿ

     1944    حسیث 

 َ َِٟحَشسٔ إَٔذا ََا٧ ِٟحٔزَاحٔ فٔی ا َِٟيَص فٔی ا ا٢َ ٣َأٟک َو ًََث١ْ َٗ َٔک  إِٔ٪ ََاَ٪ فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ًَاَز َٟٔضِيَئتٔطٔ  ِٟحُزُِح َو ١ْ إَٔذا بََزأَ ا ِ٘ ًَ ِت َخَلأّ 

َِٟيَص فٔی ٣ُ  ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ ٔص  ِٔ إٔ٪َّ ٓٔيَضا ث٠َُُث زٔیَةٔ ا٨َّٟ َٓ َة  َٔ ٔ َِٟحائ َّطُ یُِحَتَضُس ٓٔيطٔ إَٔلَّ ا إ٧ٔ َٓ ١ْ أَِو َطيِْن  ِ٘ ًَ َِٟحَشسٔ  ٠َةٔ ا ِّ٘ َوؤَی ٣ِٔث١ُ  ٨َ

َِٟحَشسٔ   ٣ُؤؿَحةٔ ا



 

 

 زمخ گل رک ااھچ وہاجےئ اشنؿ ہن رےہ وت دتی ںیہن ےہ ارگ دہبھ ای بیع رہ اجےئ وت اس ےک وماقف 
ً
اہک امکل ےن ارگ دبؿ ںیم اطخء

قلہ دسج ںیم دتی ںیہن ےہ ےسیج ومہحض دسج ںیم ۔

 

 دتی دینی وہیگ رگم اجہفئ ںیم اہتیئ دتی الزؾ وہیگ اور می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطخء ےس یسک وک زیمخ رکےن یک دتی اک ایبؿ

     1945    حسیث 

بٔيَب إَٔذا َخ  ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟلَّ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َّٟٔذي َٗ َِٟدَلإٔ ا ١َ َوأَ٪َّ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ َة إٔ٪َّ  َٔ َِٟحَظ ٍَ ا َل َ٘ َٓ تََن 

 ِ٘ ٌَ ِٟ ٔٔيطٔ ا َٓ َٔک  ِس ذَٟ َّ٤ ٌَ ٥َِٟ یََت ي إَٔذا  سَّ ٌَ بٔيُب أَِو َت ا٠َُٔٗة َوأَ٪َّ ١ََُّ ٣َا أَِخَلأَ بٔطٔ اٟلَّ ٌَ ِٟ  ١ُ َتِح٠ٔ٤ُُط ا

ے وک اکٹ ڈاال وت اس رپ دتی ےہ اور ہی اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق 
ف

 

ص
ج

ےہ ہک ارگ فراح ےن ہنتخ رکےت وتق اطخء ےس 

 دتی اعےلق رپ وہیگ ایس رطح بیبط ےس وج یطلغ وہاجےئ وھبؽ وچک رک اس ںیم دتی ےہ )ارگ دصقاًوہ وت اصقص ےہ(۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1946    حسیث 

إِٔػ  َٛ َضا  ٌُ یَٔة إِٔػَب ٔلَی ث٠ُُٔث اٟسِّ ٤َِٟزِأَةُ اٟزَُّج١َ إ ا١ُٔٗ ا ٌَ و٢ُ ُت ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٔش٨ِّطٔ ٩ًَِ َس َٛ ٌٔطٔ َؤس٨َُّضا   َب

٠َتٔطٔ  ِّ٘ ٨َ٤ُ َٛ ٠َُتَضا  ِّ٘ ٤ُؤؿَحتٔطٔ َو٨َ٣ُ َٛ  َو٣ُؤؿَحُتَضا 

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک رمد اور وعرت یک دتی ثلث دتی کت ربارب ےہ الثمؾ وعرت یک ایلگن ےسیج رمد یک ایلگن اور داتن 

قلہ وعرت 

 

ے ےک ےہ ۔وعرت اک ےسیج داتن رمد اک اور ومہحض وعرت یک لثم رمد ےک ومہحض ےک اس رطح می
قل

 

می
 اک لثم رمد ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1947    حسیث 



 

 

َُّض٤َ  ٔ أ٧َ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ ُُعِ ُط  َِ ا١ُٔٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َوب٠ََ ٌَ ََّضا ُت ٔ أ٧َ ٤َِٟزِأَة ٔب فٔی ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِو٢ٔ َس َٗ وََلٔ٪ ٣ِٔث١َ  ُ٘ ا ََا٧َا َي

ٕٔ ٩ِ٣ٔ زٔیَٔة اٟزَُّج١ٔ  ٔلَی ا٨ِِّٟؼ ِت ث٠َُُث زٔیَةٔ اٟزَُّج١ٔ ََا٧َِت إ َِ إَٔذا ب٠ََ َٓ ٔلَی ث٠ُُٔث زٔیَٔة اٟزَُّج١ٔ   اٟزَُّج١َ إ

ےسیج دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک وعرت ثلث دتی کت رمد ےک ربارب وہیگ رھپ واہں ےس اس  انب اہشب اور رعوہ نب زریب ےتہک ےھت

 یک دتی رمد یک آدیھ وہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1948    حسیث 

 َٔ ٔ َِٟحائ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ َوا ٠َةٔ َو٣َا زُوَ٪ ا ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ٤ُِٟؤؿَحةٔ َوا ا٠ُٔٗطُ فٔی ا ٌَ ََّضا ُت ٔشيرُ َذَٟٔک أ٧َ ِٔ ا٢َ ٣َأٟک َوَت ا یَُٜوُ٪ ٓٔيطٔ َٗ ةٔ َوأَِطَباصٔض٤َٔا ٤٣َّٔ

َٔک اٟ ٠َُضا فٔی ذَٟ ِ٘ ًَ َٔک ََاَ٪  ِت ذَٟ َِ إَٔذا ب٠ََ َٓ ََٓؼأًّسا  یَةٔ  ١ٔ اٟزَُّج١ٔ ث٠ُُُث اٟسِّ ِ٘ ًَ  ٩ِ٣ٔ َٕ ِؼ ِّ٨ 

قلہ ںیم وعرت اور رمد وونں یک دتی ربارب وہیگ اور امومہم اور اجہفئ سج ںیم ثلث دتی وابج ےہ 

 

اہک امکل ےن وت ومہحض اور می

 وعرت یک دتی رمد یک دتی ےس فصن وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1949    حسیث 

َٔک  ١َ ذَٟ ِ٘ ًَ ٠َِيطٔ  ًَ ٨َُّة أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا أََػاَب ا٣َِزأََتطُ بُٔحزِٕح أَ٪َّ  ِت اٟشُّ ـَ و٢ُ ٣َ ُ٘ ازُ ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب َي َ٘ ِٟحُزِحٔ َوََل ُي  ا

ہک ہی تنس گ ی آیت ےہ ہک رمد اینپ وعرت وک ارگ زیمخ رکے وت اس ےس دتی یل اجےئ یگ اور اصقص ہن ایل اجےئ  انب اہشب ےتہک ےھت

 اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1950    حسیث 

 َّ٤ ٌَ ٥َِٟ یََت بٔطٔ ٣َا  ُئؼيَبَضا ٩ِ٣ٔ ََضِ َٓ َب اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط  ٔ أَِ٪ َيِْضٔ َِٟدَلإ ٤ََّا َذَٟٔک فٔی ا ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ ُ أ َ٘ ِٔ َي َٓ بَُضا ََٔشِوٕن  ٤َا َيِْضٔ َٛ ِس 



 

 

 ًَِي٨ََضا َو٧َِحَو َذَٟٔک 

 دمعاً ہی اکؾ ہن رکے )ارگ دمعاً رکے وت اصقص وابج وہاگ(۔اہک امکل ےن ہی بج ےہ ہک رمداطخ ےس اینپ وعرت وک زیمخ رکے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وعرت یک دتی اک ایبؿ

     1951    حسیث 

ََٟضا  ٤َِٟزِأَةٔ یَُٜوُ٪  ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ي ٩ِ٣ٔ َٗ بٔي٠َٕة أَُِّخَ َٗ ًَلَی َزِؤجَضا إَٔذا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٠َِيَص  َٓ ِو٣َٔضا  َٗ ًََؼبَتَٔضا َوََل   ٔ َُيِر َْٟس ٩ِ٣ٔ  َزِوْد َوَو

 ٔ َضا إ ًَلَی إِٔخَوتَٔضا ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ ِو٣َٔضا َوََل  َٗ  ٔ َُيِر َٟٔسصَا إَٔذا ََا٧ُوا ٩ِ٣ٔ  ًَلَی َو ١ٔ ٔج٨َایَتَٔضا َطِيْئ َوََل  ِ٘ ًََؼبَتَٔضا َوََل َذا ََا٧ُوًَ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ َُيِر

َّی اهَّللُ  ١ُ ٨ِ٣ُُذ َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َِيض٥ِٔ ا ًَ َؼَبُة  ٌَ ِٟ ُّٙ ب٤ٔٔيَراثَٔضا َوا َضُؤََلٔئ أََح َٓ ِو٣َٔضا  َذَٟٔک َٗ َٛ ٔ َو َِٟيِو٦ ٔلَی ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ

 ٔ ٤َِٟزِأَة َٟٔس ا ٤َِٟزِأَةٔ ٣ٔيَراثُُض٥ِ َٟٔو بٔي٠َتَٔضا ٣ََوالٔی ا َٗ ًَلَی  ٤ََِٟوالٔی  ١ُ ٔج٨َایَةٔ ا ِ٘ ًَ بٔي٠َتَٔضا َو َٗ  ٔ  َوإِٔ٪ ََا٧ُوا ٩ِ٣ٔ َُيِر

اہک امکل ےن سج وعرت اک اخودن ای ڑلاک اس یک وقؾ ےس ہن وہ وت وعرت یک انجتی یک دتی ںیم وہ رشکی ہن وہاگ ایس رطح اس اک ڑلاک ای 

اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک وتق ےس دتی ےبنک واولں رپ وہیت ےہ رگم ریماث ڑلےک  اایخیف اھبیئ بج اور وقؾ ےس وہں ویکہکن روسؽ

اور اایخیف اھبںویں وک ےلم یگ ےسیج وعرت ےک ومایل )الغامؿ آزاد( یک ریماث اس ےک ڑلےک وک ےلم یگ ارگہچ اس یک وقؾ ےس ہن وہ رگم 

 اس یک انجتی یک دتی وعرت ےک ےبنک واولں رپ وہ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1952    حسیث 

٠َِيطٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٣َِزأََتئِن ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ َر٣َِت إِٔحَساص٤َُا ا ًَ َّی اهَّللُ  َضي ٓٔيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َحِت َج٨ٔي٨ََضا  َْطَ َٓ ي  ِْلَُِّخَ

 ٕ ًَِبٕس أَِو َؤٟيَسة زَّةٕ  ُِ َٔ ٥َ  َوَس٠َّ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک دو وعرںیت ذہلی یک آسپ ںیم ڑلںی اکی ےن دورسے ےک رھتپ امرا اس ےک ٹیپ اک ہچب 



 

 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن دتی ںیم اکی الغؾ ای اکی ولڈنی دےنی اک مکح ایک ۔لکن ڑپا روس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1953    حسیث 

 ٌٔ طٔ ٩ًَِ َس َت١ُ فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ِ٘ َِٟح٨ٔئن يُ َضي فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َُِٟشيَّ ًَِبٕس أَِو َؤٟيَسةٕ ئس ب٩ِٔ ا  ٕ زَّة ُِ َٔ 

َٙ َوََل اِس  َب َوََل أ١َََِ َوََل ٧ََل ٦ُ ٣َا ََل ََشٔ َٕ أَُِغَ ِي َٛ ٠َِيطٔ  ًَ ُٗٔضَي  َّٟٔذي  ا٢َ ا َ٘ َّی َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َتَض١ِ َو٣ِٔث١ُ َذَٟٔک بََل١ِ 

ا٪ٔ  ٤ََّا َصَذا ٩ِ٣ٔ إِٔخَوأ٪ اِلُٜضَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ  اهَّللُ 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن مکح ایک ٹیپ ےک ےچب ںیم وج لتق ایک اجےئ اکی الغؾ ای 

 اک سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن دتی دےنی اک مکح ایک وہ وبال ویکرکن ںیم اتواؿ دوں اس ےچب اک سج ےن ہن ایپ ہن ولڈنی دےنی

اھکای ہن وبال ہن روای اےسی صخش اک وخؿ دہر ےہ ینعی وغل ےہ اس ںیم دتی ںیہن، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہی صخش 

 ےہ ۔ اکونہں اک اھبیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1954    حسیث 

 ٦ُ وَّ َ٘ زَّةُ ُت ُِ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٔ  ٩ًَِ َربٔي ة َُِٟحَّ ٔ ا ٤َِٟزِأَة َخ٤ِٔشيَن زٔی٨َاّرا أَِو ٔستَّ ٣ٔائَةٔ زِٔرَص٥ٕ َوزٔیَُة ا

ٖٔ زِٔرَص٥ٕ  ُة آََل ٤ُِِٟش٤َٔ٠ٔة َخ٤ُِص ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر أَِو ٔستَّ  ا

ےئہ ای ھچ وس رہعیب نب اوب علاارلنمح ےتہک ےھت ہک الغؾ ای ولڈنی یک تمیق وج ٹیپ ےک ےچب یک دتی ںیم دی اجےئ اچپس دانیر وہےن اچ

 درمہ اور وعرت املسمؿ آزاد یک دتی اپچن وس دانیر ںیہ ای ھچ زہار درمہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1955    حسیث 



 

 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٥ِ َٟ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ ِْشُ َخ٤ُِشوَ٪ زٔی٨َاّرا أَِو ٔستُّ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  ٌُ ِٟ ٔ ًُِْشُ زٔیَتَٔضا َوا ة َُِٟحَّ َٓٔسیَُة َج٨ٔئن ا ٍِ أََحّسا ک   أَِس٤َ

ُم ٩ِ٣ٔ بَِل  ُ٘ طٔ َوَيِش َّي یُزَای١َٔ بَِل٩َ أ٣ُِّ زَّةُ َحً ُِ ِٟ َِٟح٨ٔيَن ََل َتُٜوُ٪ ٓٔيطٔ ا ُٕ فٔی أَ٪َّ ا ٔ َّطُ إَٔذا یَُداٟ ت أ٧َ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک و َس٤ٔ َٗ ّتا  ٨َٔضا ٣َيِّ

یََة ََا٠َ٣ّٔة  طٔ َحًيا ث٥َُّ ٣َاَت أَ٪َّ ٓٔيطٔ اٟسِّ َِٟح٨ٔيُن ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ أ٣ُِّ َد ا  ََّخَ

 اہک امکل ےن آزاد وعرت ےک ٹیپ ںیم وج ہچب ےہ اس یک دتی وعرت یک دتی اک دوساں ہصح ےہ اور وہ اچپس دانیر ےہ ای ھچ وس درمہ

اور ہی دتی ٹیپ ےک ےچب ںیم اس وتق الزؾ آیت ےہ بج ہک وہ ٹیپ ےس لکن ڑپے رمدہ وہ رک ںیم ےن یسک وک اس ںیم االتخػ 

 رکےت ںیہن انس ارگ ٹیپ ےس زدنہ لکن رک رماجےئ وت وپری دتی الزؾ وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1956    حسیث 

 َٓ َٓاِسَتَض١َّ ث٥َُّ ٣َاَت  طٔ  َد ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ أ٣ُِّ إَٔذا ََّخَ َٓ ا٢َ ٣َأٟک َوََل َحَياَة ٠َِٟٔح٨ٔئن إَٔلَّ بٔاَِلِستِٔضََل٢ٔ  َیُة ََا٠َ٣ّٔة َو٧ََزي أَ٪َّ فٔی َٗ ٔٔيطٔ اٟسِّ

طٔ جَ   ٨ٔئن اِْل٣ََةٔ ًُِْشَ ث٩ٔ٤ََ أ٣ُِّ

اہک امکل ےن نینج ینعی ٹیپ ےک ےچب یک زدنیگ اس ےک روےن ےس ولعمؾ وہیگ ارگ رو رکرماجےئ وت وپری دتی الزؾ آےئ یگ اور 

 ولڈنی ےک نینج ںیم اس ولڈنی یک تمیق اک دوساں ہصح دانی وہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ٹیپ ےک ےچب یک دتی اک ایبؿ

     1957    حسیث 

 َّ ِس ٨ِ٣َٔضا َحً َ٘ ٥ِ يُ َٟ َت٠َِت َحا١ْ٣ٔ  َٗ ًَّٟٔي  ٤ِّسا َوا ًَ ٤َِٟزِأَةُ َرُجَّل أَِو ا٣َِزأَّة  َت٠َِت ا َٗ ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا  ٍَ َح٤ِ َٗ ـَ ُٗت٠َِٔت ي َت ٠ََضا َوإِٔ٪ 

 ُٗ ٤ِّسا  ًَ ُٗت٠َِٔت  إِٔ٪  َٓ َت٠ََضا فٔی َج٨ٔي٨َٔضا َطِيْئ  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ٠َِيَص  َٓ ٤ِّسا أَِو َخَلأّ  ًَ ٤َِٟزِأَةُ َوؤَی َحا١ْ٣ٔ  َِٟيَص فٔی ا َت٠ََضا َو َٗ َّٟٔذي  ت١َٔ ا

ات٠َٔٔضا زٔیَ  َٗ ًَا٠َٔٗٔة  لَی  ٌَ َٓ  ّ ُٗت٠َِٔت َخَلأ ٩ًَِ َج٨ٔئن َج٨ٔي٨َٔضا زٔیَْة َوإِٔ٪  ثَىٔي َیِحٌَي ُسئ١َٔ ٣َأٟک  َِٟيَص فٔی َج٨ٔي٨َٔضا زٔیَْة و َحسَّ ُتَضا َو

طٔ  ا٢َ أََري أَ٪َّ ٓٔيطٔ ًُِْشَ زٔیَٔة أ٣ُِّ َ٘ َٓ ُح  ا٧ٔيَّةٔ یُِْطَ َِٟيُضوزٔیَّةٔ َوا٨َِّْٟصَ  ا

 ایل اجےئ اگ بج کت وعض ک ل ہن وہ ارگ وعرت اہک امکل ےن ارگ اکی وعرت احہلم ےن یسک رمد ای وعرت وک امر ڈاال وت اس ےس اصقص ہن



 

 

 وت اس ےک نینج یک دتی وابج ہن وہیگ ہکلب ارگ دمعاً امرا ےہ وت اقلت لتق ایک اجےئ اگ اور 
ً
 امرا احہلم وک یسک ےن امر ڈاال دمعاً ای اطخء

ً
ارگ اطخء

 وہیدہی ای رصناہین ےک نینج وک امر ڈاال وت وجاب ےہ وت اقلت ےک اعہلق رپ وعرت یک دتی وابج وہ یگ۔ وساؽ وہا امکل ےس ارگ یسک ےن

 دای ہک اس یک امں یک دتی اک دوساں ہصح دانی وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ںیم وپری دتی الزؾ ےہ ۔

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  الزؾ ےہ ۔سج ںیم وپری دتی

     1958    حسیث 

ٔٔيضَ  َٓ لَی  ِٔ ِت اٟشُّ ٌَ ُٗٔل إَٔذا  َٓ یَُة ََا٠َ٣ّٔة  َتئِن اٟسِّ َٔ و٢ُ فٔی اٟظَّ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا یَةٔ ٩ًَِ َس  ا ث٠َُُثا اٟسِّ

 اےل وت ثلث دینی وہیگ ۔دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک دوونں وہوٹنں ںیم وپری دتی ےہ ارگ فرػ ےچین اک وہٹن اکٹ ڈ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ںیم وپری دتی الزؾ ےہ ۔

     1959    حسیث 

ًَِورٔ يَ  َ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ اِْل َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ ٔطَضإب  ٔحيُح أَِ٪ َيِشَت٘ٔيَس ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب إِٔ٪ أََحبَّ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔحئح  ًَيَِن اٟؼَّ  ُ أ َ٘ ِٔ

َٕ زِٔرَص٥ٕ  ِٟ ًََْشَ أَ ُٕ زٔی٨َإر أَِو اث٨َِا  ِٟ یَُة أَ ٠َُط اٟسِّ َٓ َوزُ َوإِٔ٪ أََحبَّ  َ٘ ِٟ ٠َطُ ا َٓ  ٨ِ٣ُٔط 

یم یک آھکن وھپڑ ڈاےل وت اوہنں ےن اہک ہک اس وک اایتخر ےہ وخاہ اکےن اہک امکل ےن ںیم ےن انب اہشب ےس وپاھچ ہک ارگ اکان یسک اےھچ آد

 یک آھکن وھپڑے وخاہ دتی ےل زہار دانیرابرہ زہار دانیر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زؾ ےہ ۔سج ںیم وپری دتی ال

     1960    حسیث 

 َ َیَة َ یََة ََا٠َ٣ّٔة َوأَ٪َّ فٔی ا٠َِّٟشأ٪ اٟسِّ ُط أَ٪َّ فٔی ١َُِّ َزِوٕد ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشأ٪ اٟسِّ َِ َُّط ب٠ََ ا٠َ٣ّٔة َوأَ٪َّ فٔی اِْلُذ٧َُئِن إَٔذا َذصََب ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ



 

 

٥ِ تُ  َٟ َیَة ََا٠َ٣ّٔة اِػُل٤َٔ٠َتا أَِو  ُض٤َا اٟسِّ ٌُ یَُة ََا٠َ٣ّٔة َس٤ِ یَُة ََا٠َ٣ّٔة َوفٔی اِْل٧َُِثَيئِن اٟسِّ  ِؼَل٤َ٠َا َوفٔی َذََکٔ اٟزَُّج١ٔ اٟسِّ

اہک امکل ےن ےھجم اچنہپ ہک وج زیچںی ااسنؿ ےک مسج ںیم دو دو ںیہ ارگ دوونں وک وکیئ فلت رکدے وت وپری دتی دینی وہ یگ۔ ایس رطح 

رپ ایسی رضب اگلےئ سج یک وہج ےس دوونں یک امستع اجیت رےہ ارگہچ اکونں وک ہن اکےٹ زابؿ ںیم وپری دتی دینی وہ یگ۔ ارگ اکونں 

 )وفوطں( ںیم وپری دتی الزؾ وہیگ۔

 

ں
 
ب

 

 ی
ب

 

ت

 بت یھب وپری دتی دینی وہیگ۔ ایس رطح ذرک )وضعانتلس( اور ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ںیم وپری دتی الزؾ ےہ ۔

     1961    حسیث 

َِٟحاجٔ  ُّٕ َذَٟٔک ٨ًِٔسٔي ا ا٢َ ٣َأٟک َوأََخ َٗ یََة ََا٠َ٣ّٔة  ٤َِٟزِأَةٔ اٟسِّ ُط أَ٪َّ فٔی ثَِسيَِی ا َِ َّطُ ب٠ََ  َبأ٪ َوثَِسیَا اٟزَُّج١ٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

وعرت یک دوونں اھچایتں اکٹ ڈاےل وت اس ںیم وپری دتی وہیگ نکیل اربوؤں ےک اور رمد یک دوونں  اہک امکل ےن ےھجم اچنہپ بج

 اھچایتں اکٹ ڈاےنل ںیم وپری دتی الزؾ ہن آےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ںیم وپری دتی الزؾ ےہ ۔سج

     1962    حسیث 

 ُ َُٟط إَٔذا أ ََٓذَٟٔک  ََرُ ٩ِ٣ٔ زَٔیتٔطٔ  ِٛ آٔطٔ أَ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا أُٔػيَب ٩ِ٣ٔ أَِطَ ًَِي٨َاُظ َٗ ٔػيَبِت یََساُظ َورِٔجََلُظ َو

٠َُط ثَََلُث زَٔیإت  َٓ 

 دوونں اہھت اکٹ ڈاےل اور دوونں اپؤں اور دوونں آںیھکن یھب اس یک وھپڑ ڈاںیل وت اس وک وپری دتی اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےک

 ےلم یگ اہوھتں یک اگل اور اپؤں یک اگل اور آوھکنں یک اگل ینعی نیت دںیتی دینی وہں یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج ںیم وپری دتی الزؾ ےہ ۔

     1963    حسیث 

یََة ََا٠َ٣ّٔة  َُٓ٘ٔئِت َخَلأّ إٔ٪َّ ٓٔيَضا اٟسِّ ٔحيَحٔة إَٔذا  ًَِورٔ اٟؼَّ َ ًَئِن اِْل ا٢َ ٣َأٟک فٔی  َٗ 



 

 

  وت وپری دتی الزؾ وہیگ۔اہک امکل ےن ارگ اکےن یک وج آھکن ایھچ یھت اس وک یسک ےن وھپڑ ڈاالاطخ ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج آھکن یک روینش اجیت رےہ نکیل آھکن اقمئ رےہ وت دتی ایک ےہ ۔

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایک ےہ ۔بج آھکن یک روینش اجیت رےہ نکیل آھکن اقمئ رےہ وت دتی

     1964    حسیث 

َٔٔئِت ٣ٔائَُة زٔی٨َارٕ  َ ائ٤َٔٔة إَٔذا ك َ٘ ِٟ ئِن ا ٌَ ِٟ و٢ُ فٔی ا ُ٘  ٩ًَِ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت ََاَ٪ َي

 زدی نب اثتب ےتہک ےھت ہک بج آھکن اقمئ رےہ اور روینش اجیت رےہ وت وس دانیر وہں ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1965    حسیث 

٤ُِٟؤؿحَ  َِٟوِجطٔ ٣ِٔث١ُ ا ٤ُِٟؤؿَحَة فٔی ا َ٪ ب٩َِ َيَشإر یَِذَُکُ أَ٪َّ ا ٍَ ُس٠َِىَ َُّط َس٤ٔ ٌٔيٕس أ٧َ ٌٔيَب ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ةٔ فٔی اٟزَّأِٔض إَٔلَّ أَِ٪ َت

َيُٜوُ٪ ٓٔيَضا َخ٤َِشْة َو  َٓ ٤ُِٟؤؿَحٔة فٔی اٟزَّأِٔض  ٕٔ ا ١ٔ نِٔؼ ِ٘ ًَ ٠َٔضا ٣َا بَِي٨ََضا َوبَيَِن  ِ٘ ًَ ُيزَازُ فٔی  َٓ َِٟوِجَط  وَ٪ زٔی٨َاّراا ٌُ  َسِب

 ےہ ےسیج ومہحض رس ںیم رگم بج رہچے ںیم اس ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت ہک ومہحض رہچے ںیم ااسی

رر دانیر الزؾ وہں ےگ ۔

 

 ھب
ح
پ 

 یک وہج ےس وکیئ بیع وہ اجےئ وت دتی ڑباھ دی اجےئ یگ ومہحض رس ےک فصن کت وہ وت اس ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک ایبؿ ںیماتکب دوتی :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1966    حسیث 

ّة  ـَ ي َة ََفٔ ًََْشَ ٠َٔة َخ٤َِص  ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ فٔی ا َٗ 



 

 

قلہ ںیم دنپرہ اوٹن ںیہ ۔

 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ ہک می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1967    حسیث 

ْٔ َوؤَی َتُٜوُ٪ فٔی اٟ ٣َا ٔلَی اٟسِّ ُٚ إ ِو٥ٔ َوََل َتِْخٔ ٌَ ِٟ اُطَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَّٟٔي یَٔليرُ َٔفَ ٠َُة ا ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا َٗ ِٟ  َوِجطٔ زَّأِٔض َوفٔی ا

قلہ وہ رضب ےہ سج ےس ڈہی اےنپ اقمؾ ےس دجا وہاجےئ اور دامغ کت ہن ےچنہپ اور وہ رس اور ہنم ںیم وہیت ےہ۔

 

 اہک امکل ےن می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ زومخں یک دتی اک

     1968    حسیث 

َوزْ  َٗ َِٟيَص ٓٔيض٤َٔا  َة  َٔ ٔ َِٟحائ ٤َِٟأ٣ُِو٣ََة َوا ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ ہک امومہم اور اجہفئ ںیم اصقص ںیہن ےہ اور انب اہشب ےن یھب ااسی یہ اہک ےہ ہک 

 ومہم ںیم اصقص ںیہن ےہ۔ام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1969    حسیث 

ْٔ َوََل  ٣َا ٔلَی اٟسِّ ِو٥َ إ ٌَ ِٟ َٚ ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َُة ٣َا ََّخَ ا٢َ ٣َأٟک َوا َِٟيَص فٔی  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ِس  َٗ ٤َِٟأ٣ُِو٣َُة إَٔلَّ فٔی اٟزَّأِٔسَو َتُٜوُ٪ ا

َوزْ  َٗ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ   ا

 اہک امکل ےن امومہم وہ رضب ےہ وج دامغ کت چنہپ اجےئ ڈہی وتڑ رک اور امومہم رس یہ ںیم وہا رکیت ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ



 

 

     1970    حسیث 

َِٟيَص َٓٔى زُوَ٪  َّطُ  ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َٗ ِو٥َ  ٌَ ِٟ َٚ ا ْٔ إَٔذا ََّخَ ٣َا ٔلَی اٟسِّ ا٢َ ٣َأٟک َو٣َا َئؼ١ُ إ َحاَٗ ٤ُِٟؤؿَحٔة ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٔد  ا

 َّ َٔک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َضا َوذَٟ َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ٤ُِٟؤؿَحٔة  ١ُ فٔی ا ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ََّا ا ٤ُِٟؤؿَحَة َوإ٧ٔ َّ ا َّي َتِب٠ُ ١ْ َحً ِ٘ ٔلَی ًَ ٥َ ا٧َِتَنی إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ ی اهَّللُ 

 ٔ ١َ ٓٔيَضا َخ٤ِّشا ٩ِ٣ٔ اِْل ٌَ َح َٓ  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ٌَ ٔ ٤ُِٟؤؿَحةٔ فٔی َٛٔتابٔطٔ ٟ َِٟحٔسیٔث َٓٔى زُوَ٪ ا ٔسی٥ٔ َوََل فٔی ا َ٘ ِٟ ُة فٔی ا ٔف اِْلَئ٤َّٔ ِ٘ ٥ِ َت َٟ ب١ٔٔ َو

 ١ٕ ِ٘ ٌَ ٤ُِٟؤؿَحةٔ َٔ  ا

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ ہک ومہحض ےس مک وج زمخ وہ اس ںیم دتی ںیہن ےہ بج کت ہک ومہحض کت ہن ےچنہپ ہکلب 

دہ وہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای رمعو نب زحؾ یک دحثی ںیم ومہحض ںیم دتی ومہحض ںیم ےہ ای وج اس ےس یھب زای

 اپچن اوٹن ںیہ اس ےس مک وک ایبؿ ہن ایک ہن یسک اامؾ ےن زامہن اسقب ای احؽ ںیم ومہحض ےس مک ںیم دتی اک مکح ایک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1971    حسیث 

 ٌُ ِٟ َٔک ا ١ٔ ذَٟ ِ٘ ًَ ٔٔيَضا ث٠ُُُث  َٓ أئ  ـَ ًِ َ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْل و ـِ ا٢َ ١َُُّ ٧َآَٔذةٕ فٔی ًُ َٗ َُّط  ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ َس و  ـِ

 اپر وہ اجےئ یسک وضع ںیم وت اس یک دتی دینی وہیگ ۔دیعس نب بیسم ےن اہک ہک وج زمخ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1972    حسیث 

ثَىٔي ٣َأٟک ََاَ٪ اب٩ُِ ٔطَضإب ََل یََزي   َذَٟٔک َحسَّ

 اہک امکل ےن انب اہشب یک ہی راےئ ہن یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1973    حسیث 



 

 

اَز ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ أَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ًَ ٠َةٔ ٩ًَِ  ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ  ا

قلہ اک

 

 علا اہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اصقص ایل می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

     1974    حسیث 

 َٓ ٤َِٟزِأَةٔ  ٍٔ ا ٥ِ فٔی إِٔػَب َٛ ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا ُِٟت َس َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٥ِ فٔی ٩ًَِ َربٔي َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَِْشْ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ا٢َ  َ٘

ا٢َ ثَََل  َ٘ َٓ ٥ِ فٔی ثَََلٕث  َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ وَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ا٢َ ًِْٔشُ َٗ ئِن  ٌَ وَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ إِٔػَب ا٢َ ًِْٔشُ َٗ  ٍٕ ٥ِ فٔی أَِربَ َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ثُوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ 

٠ُِت ب١َِ  ُ٘ َٓ اقٔیٌّ أ٧ََِت  ٌٔيْس أَُٔعَ ا٢َ َس َ٘ َٓ ٠َُضا  ِ٘ ًَ َؽ  َ٘ ِت ٣ُٔؼيبَُتَضا َن ُو٥َ ُجزِحَُضا َواِطَتسَّ ًَ ٠ُِت حٔيَن  ُ٘ ْت أَِو َجاص١ْٔ َٓ ًَا٥ْٟٔ ٣َُتَثبِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِّْ٠ ٌَ ٨َُّة َیا اب٩َِ أَخٔی ٣َُت ٌٔيْس ؤَی اٟشُّ  َس

رہعیب نب ایب علاارلنمح ےتہک ںیہ ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ہک وعرت یک ایلگن ںیم ایک ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک دس اوٹن ںیہ 

 سیت اوٹن ںیم ےن اہک اچر ںیم ےن اہک دو اویلگنں ںیم وت اوہنں ےن اہک سیب اوٹن ںیہ ںیم ےن اہک نیت اویلگنں ںیم وت اوہنں ےن اہک

وت  اویلگنں ںیم وت اوہنں ےن اہک سیب اوٹن ںیم ےن اہک ایک وخب بج زمخ زایدہ وہ ایگ اور اصقنؿ زایدہ وہ وت دتی مک وہآ ی دعس ےن اہک ایک

اتھچ وہں دیعس ےن اہک ہک تنس رعایق ےہ ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب ےھجم سج زیچ اک ملع ےہ اس رپ امج وہا وہں اور وج زیچ ںیہن اجاتن اس وک وپ

 ںیم ااسی یہ ےہ اے ریمے اھبیئ ےک ےٹیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اویلگنں یک دتی اک ایبؿ

     1975    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧ َٗ ُ٠ ِ٘ ًَ ِت ََاَ٪  ٌَ ُٗٔل ٍٔ إَٔذا  ٔ ٠َُضا َوَذَٟٔک أَ٪َّ َخ٤َِص اِْلََػاب ِ٘ ًَ ِس َت٥َّ  َ٘ َٓ ِت  ٌَ ٔل ُٗ ِّٕ إَٔذا  َٜ ٍٔ اِل ٔ َضا ا فٔی أََػاب

ٍٔ ثَََل  ٔ ا٢َ ٣َأٟک َوحَٔشاُب اِْلََػاب َٗ ْة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ًََْشَ  ٍٕ ِّٕ َخ٤ِٔشيَن ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ فٔی ١َُِّ إِٔػَب َٜ ١َ اِل ِ٘ ًَ َ ْة َوثَََلثُوَ٪ زٔی٨َاّرا ث



 

 

ةٕ  ـَ ي ائَٔف َوث٠ُُُث ََفٔ  َوث٠ُُُث زٔی٨َإر فٔی ١َُِّ أ٠َ٤ُِ٧ُٕة َوؤَی ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ ثَََلُث ََفَ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اامجیع ےہ ہک بج وپری اکی یلیھتہ یک اایلگنں اکٹ ڈایل اجںیئ وت دتی الزؾ وہیگ اس اسحب ےس 

 دس اوٹن وت اچپس اوٹن الزؾ وہں ےگ اور یلیھتہ یھب ارگ اس یک اکیٹ اجےئ وت اس ںیم احمک یک راےئ ےک وماقف دانی وہ ہک رہ ایلگن ںیم

اگ۔ دانرین ےک اسحب ےس رہ ایلگن ےک وس دانیر اور رہ اکی وپر ےک ب سیتن دانیر وہےئ اور رہ اکی وپر ےک نیت اوٹن اور ثلث اوٹن 

 وہےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 داوتنں یک دتی اک ایبؿ

     1976    حسیث 

َُٗوةٔ بَٔح١ٕ٤َ َوفٔی اٟ رِ
َّ ٔض بَٔح١ٕ٤َ َوفٔی اٟت ِ َضي فٔی اْٟضِّ َٗ أب  َِٟدلَّ ٍٔ بَٔح١ٕ٤َ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٠َ  ِـّ

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مکح یک ڈاڑھ ںیم اکی اوٹن اک اور یلسنہ یک ڈہی ںیم اکی اوٹن اک اور ولہپ یک ڈہی ںیم اکی اوٹن اک 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب دوتیں ےک ایب :   ابب

 داوتنں یک دتی اک ایبؿ

     1977    حسیث 

اؤیَُة بِ  ٌَ َضي ٣ُ َٗ ٕ َو ٌٔير ََ  ٕ ٌٔير أض بَٔب أب فٔی اِْلََِضَ َِٟدلَّ َضي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔب َي ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا أض ٩ًَِ َس َياَ٪ فٔی اِْلََِضَ ِٔ ٩ُ أَِٔی ُس

ا٢َ  َٗ ٌَٔزةٕ  َزةٕ َخ٤َِشٔة أََِ ٌٔ اؤیََة  بَٔد٤َِشٔة أََِ ٌَ أئ ٣ُ ـَ َٗ أب َوَتزٔیُس فٔی  َِٟدلَّ أئ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ـَ َٗ ُؽ فٔی  ُ٘ یَُة َت٨ِ َٓاٟسِّ ٤َُِٟشئَّب  ٌٔيُس ب٩ُِ ا َس

یَُة َسَواْئ َو١َُُّ ٣ُِحَتضٕٔس ٣َأُِجو َٓت٠َِٔک اٟسِّ ٌٔيَری٩ِٔ  ََ ٌٔيَری٩ِٔ  ََ أض  ٠ُِت فٔی اِْلََِضَ ٌَ َح َٟ ٨ُِت أ٧ََا  ُٛ ٠َِو   ْر َٓ

 ےن اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رہ ڈاڑھ ںیم اکی اوٹن اک مکح ایک اور اعموہی ےن رہ ڈاڑھ ںیم اپچن اوٹن اک دیعس نب بیسم

وصرت مکح ایک وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دتی ںیم یمک یک اور اعموہی ےن زایدیت یک ارگ ںیم وہات وت رہ ڈاڑھ ںیم دو دو اوٹن دالات اس 



 

 

 وہ اجیت ۔ ںیم دتی وپری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 داوتنں یک دتی اک ایبؿ

     1978    حسیث 

اِسوَ  َٓ  ُّ٩ و٢ُ إَٔذا أُٔػيَبِت اٟشِّ ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َس أَِ٪ اِسَوزَِّت ٩ًَِ َس ٌِ ََ َحِت  إِٔ٪ ُطٔ َٓ ٠َُضا َتا٣ًا  ِ٘ ًَ ٔٔيَضا  َٓ زَِّت 

ا َتا٣ًا ـّ ٠َُضا أَِي ِ٘ ًَ ٔٔيَضا  َٓ 

دیعس نب بیسم ےتہک ےھت ہک بج داتن وک رضب ےچنہپ اور وہ اکال وہاجےئ وت اس یک وپری دتی الزؾ وہیگ ارگ اکال وہ رک رگاجےئ بت 

 یھب وپری دتی الزؾ وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں یک دتی اک اور احؽ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 داوتنں یک دتی اک اور احؽ

     1979    حسیث 

َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٣َزِ  ٤ُِٟزِّيِّ أ٧َ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩ِٔ َطٔ َٔ ََُل ٔض ٩ًَِ أَِٔی  ِ ًَبَّإض َيِشأَُٟطُ ٣َاَذا فٔی اْٟضِّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  َثُط إ ٌَ ََ  ٥َٜٔ َِٟح َواَ٪ ب٩َِ ا

ًَبَّإض  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  نٔی ٣َزَِواُ٪ إ زَّ ا٢َ ََفَ َٗ ًَبَّإض ٓٔيطٔ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ ١ُ ٣ُ ٌَ ا٢َ أََتِح َ٘ َٓ   ٥ٔ َٔ

٠َُضا َسَواْئ  ِ٘ ًَ  ٍٔ ٔ َٔک إَٔلَّ بٔاِْلََػاب َتبٔرِ ذَٟ ٌِ ٥ِ َت َٟ ِو  َٟ ًَبَّإض  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ أض   ٣ِٔث١َ اِْلََِضَ

ایب افطغؿ نب رطفی ےس رواتی ےہ ہک رمواؿ نب مکح ےن اؿ وک اجیھب علااہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ہی وپےنھچ وک ہک 

 ایک دتی ےہ انب ابعس ےن اہک ہک اپچن اوٹن ںیہ رمواؿ ےن رھپ اؿ وک اجیھب اور الہکای ہک ایک داتن اسےنم ےک اور ڈاڑںیھ ڈاڑھ ںیم

 دتی ںیم ربارب ںیہ انب ابعس ےن اہک ہک ارگ وت داوتنں وک اویلگنں رپ ایقس رک اتیل وت اکیف  اھ رہ اکی ایلگن یک دتی اکی یہ ےہ ۔ ارگ

 ےہ یسک ےس زایدہ ااسی یہ داتن اور ڈاڑھ یھب بس اسکیں ںیہ ۔ ا تعف یسک ےس مک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 داوتنں یک دتی اک اور احؽ

     1980    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٕف ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـَ ٌِ ََ  ١ُ ِـّ َٔ ١ٔ َوََل ُي ِ٘ ٌَ ِٟ َُّط ََاَ٪ يَُشوِّي بَيَِن اِْلَِس٨َأ٪ فٔی ا  يطٔ أ٧َ

 رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ہک اےلگ زامےن ںیم بس داوتنں یک دتی ربارب یھت وکیئ دورسے رپ زایدہ ہن یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 داوتنں یک دتی اک اور احؽ

     1981    حسیث 

َٔک أَ٪َّ َرُس  ٠َُضا َسَواْئ َوذَٟ ِ٘ ًَ أض َواِْل٧ََِيأب  ٥ٔ َواِْلََِضَ َٔ ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٣ُ َّی اهَّللُ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢َ اهَّللٔ َػل

ٕف  ٌِ ََ ًَلَی  َضا  ـُ ٌِ ََ  ١ُ ـُ ِٔ ُض ٔس٩ٌّ ٩ِ٣ٔ اِْلَِس٨َأ٪ ََل َي ِ ٩ِّ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َواْٟضِّ ا٢َ فٔی اٟشِّ َٗ 

ی ا ں اور داڑںیھ بس ربارب ںیہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رہ 
چ ل
ک

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک داتن اور 

 ںیم اپچن اوٹن اک مکح ایک داڑھ یھب اکی داتن ےہ۔ داتن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1982    حسیث 

ٌٔيَس  ُٕ ًُِْشٔ ث٨٤ََٔطٔ  ٩ًَِ َس ِبسٔ نِٔؼ ٌَ ِٟ وََلٔ٪ فٔی ٣ُؤؿَحةٔ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََا٧َا َي ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ  ب٩َِ ا

 دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت ہک الغؾ ےک ومہحض ںیم اس یک تمیق اک وسیباں ہصح دانی وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ



 

 

     1983    حسیث 

 َ َؽ ٩ِ٣ٔ ث َ٘ ِسَر ٣َا َن َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َجَزَحُط  ِٟحَٔزاحٔ أَ٪َّ  ِبٔس يَُؼاُب بٔا ٌَ ِٟ ٔضي فٔی ا ِ٘ ٥َٜٔ ََاَ٪ َي َِٟح ٌَ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ِٟ  ِبسٔ ٩ٔ٤َ ا

رمواؿ نب مکح  ہلصی رکات  اھ اس صخش رپ وج زیمخ رکے الغؾ وک ہک سج دقر اس زمخ یک وہج ےس اس یک تمیق ںیم اصقنؿ وہا وہ ادا 

 رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں یک دتی اک ایبؿالغؾ ےک 

     1984    حسیث 

 ُٕ ِْشُ َونِٔؼ ٌُ ِٟ ٠َتٔطٔ ا ِّ٘ َٕ ًُِْشٔ ث٨٤ََٔطٔ َوفٔی ٨َ٣ُ ِبٔس نِٔؼ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ فٔی ٣ُؤؿَحٔة ا ِْشٔ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََٔطٔ َوفٔی َٗ ٌُ ِٟ  ا

 ُ ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ث تٔطٔ فٔی ١َُِّ َواحَٔسة َٔ ٔ َؽ ٣َأ٣ُِو٣َتٔطٔ َوَجائ َ٘ ِبُس ٣َا َن ٌَ ِٟ ا ُيَؼاُب بٔطٔ ا َّ٤٣ٔ ٍٔ ِٟدَٔؼا٢ٔ اِْلَِربَ ٔ ا ٠ُُث ث٨٤ََٔطٔ َوَٓٔى ٔسَوي صَٔذظ

َس أَِ٪ أََػابَطُ  ٌِ ََ ِبسٔ  ٌَ ِٟ ٥ِ بَيَِن ٗٔي٤َةٔ ا َٛ  ُ ِبُس َوَیبَِرأ ٌَ ِٟ َس ٣َا َئؼحُّ ا ٌِ ََ َٔک  ُِٟحزُِح َوٗٔي٤َتٔطٔ َػٔحيّحا ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََٔطٔ ی٨َُِوزُ فٔی ذَٟ ِب١َ أَِ٪  ا َٗ

ِٟ٘ٔي٤ََتئِن  َّٟٔذي أََػابَطُ ٣َا بَيَِن ا َز٦ُ ا ِِ  ُئؼيَبُط َصَذا ث٥َُّ َي

قلہ ںیم دوساں ہصح اور وسیباں 

 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک الغؾ ےک ومہحض ںیم اس یک تمیق اک وسیباں ہصح اور می

اؿ ےک اور رطح ےک زومخں ںیم سج دقر تمیق ںیم اصقنؿ وہ ایگ دانی وہاگ  ہصح اور امومہم اور اجہفئ ںیم رسیتا ہصح دانی وہاگوساےئ

بج وہ الغؾ ااھچ وہاجےئ بت دںیھکی ےگ ہک اس یک تمیق اس زمخ ےس ےلہپ ایک یھت اور اب ینتک ےہ۔ سج دقر یمک وہیگ وہ دینی وہ 

 یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1985    حسیث 

 ٔ إ َٓ ًَلَی ٩ِ٣َ أََػابَطُ َطِيْئ  ٠َِيَص  َٓ ُظ  ِْسُ َٛ ِت یَُسُظ أَِو رِٔج٠ُُط ث٥َُّ َػحَّ  ْٔسَ ُٛ ِبسٔ إَٔذا  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٔک َٗ ُظ ذَٟ ِْسَ َٛ ِ٪ أََػاَب 

ْؽ  ِ٘ ِبسٔ  َن ٌَ ِٟ َؽ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا َ٘ ِسُر ٣َا َن َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ أََػابَطُ  ًََث١ْ ََاَ٪   أَِو 

ےئ اہک امکل ےن بج الغؾ اک اہھت ای اپؤں وکیئ صخش وتڑ ڈاےل رھپ وہ ااھچ وہاجےئ وت ھچک اتواؿ ںیہن وہاگ اہتبل ارگ یسک دقر اصقنؿ رہ اج



 

 

 وت اس اک اتواؿ دانی وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1986    حسیث 

 َ ُص اِْل ِٔ ارٔ َن َضِيَئٔة َٗٔؼأؾ اِْلََِحَ َٛ ٤َ٤َِٟأٟئک  َِٟ٘ٔؼأؾ بَيَِن ا ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ِبٔس َوُجزِحَُضا َٗ ٌَ ِٟ ٔص ا ِٔ ٣َٔة ب٨َٔ

 َ َت١َ َوإِٔ٪ َطاَئ أ َٗ إِٔ٪ َطاَئ  َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ِبسٔ ا ٌَ ِٟ َِّر َسيُِّس ا ٤ِّسا ُخي ًَ ًَِبّسا  ِبُس  ٌَ ِٟ َت١َ ا َٗ إَٔذا  َٓ ١َ بُٔحزِحٔطٔ  ِ٘ ٌَ ِٟ إِٔ٪ أََخَذ ا َٓ  ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ َخَذ ا

ِبٔس  ٌَ ِٟ ًَِبسٔظٔ َوإِٔ٪ َطاَئ َربُّ ا إَٔذا أَِس٤َ٠َطُ أََخَذ ٗٔي٤ََة  َٓ ِبَسُظ  ًَ ١َ َوإِٔ٪ َطاَئ أَِس٥َ٠َ  ٌَ َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ِبٔس ا ٌَ ِٟ ٔلَي ث٩َ٤ََ ا ٌِ ات١ٔٔ أَِ٪ ُي َ٘ ِٟ ا

ات١َٔ َوَرضَٔي بٔطٔ أَِ٪  َ٘ ِٟ ِبَس ا ٌَ ِٟ ُتو٢ٔ إَٔذا أََخَذ ا ِ٘ ٤َِٟ ِبٔس ا ٌَ ِٟ َِٟيَص َٟٔزبِّ ا َُيِرُ َذَٟٔک َو ٠َِيطٔ  ًَ ٠َِيَص  ُت٠َُط َوَذَٟٔک َٓ ِ٘ َِٟ٘ٔؼأؾ ٠َُِّطٔ  َي فٔی ا

ِت١ٔ  َ٘ ِٟ َٟتٔطٔ فٔی ا ٔ ٔ َذَٟٔک ب٨ِ٤َٔز َِٟئس َواٟزِِّج١ٔ َوأَِطَباظ ٍٔ ا ِل َٗ بٔيسٔ فٔی  ٌَ ِٟ  بَيَِن ا

اہک امکل ےن الغومں ںیم اور ولڈنویں ںیم اصقص اک مکح لثم آزادوں ےک وہاگ ارگ الغؾ ولڈنی وک دصقاً لتق رکے وت الغؾ یھب لتق ایک 

س وک زیمخ رکے وہ یھب زیمخ ایک اجےئ اگ اکی الغؾ ےن دورسے الغؾ وک دمعاً امر ڈاال وت وتقمؽ ےک ومٰیل وک اایتخر وہاگ اجےئ اگ ارگ ا

اچےہ اقلت وک لتق رکے اچےہ دتی ینعی اےنپ الغؾ یک تمیق ےل ےل ۔ اقلت ےک ومٰیل وک اایتخر ےہ اچےہ وتقمؽ یک تمیق ادا رکے 

اچےہ اقلت یہ وک وحاےل رکدے اس ےس زایدہ اور ھچک الزؾ ہن آےئ اگ۔ اب بج وتقمؽ اک ومٰیل اور اقلت وک اےنپ اپس رےنہ دے 

دتی رپ رایض وہ رک اقلت وک ےل ےل وت رھپ اس وک لتق ہن رکے ۔ ایس رطح ارگ اکی الغؾ دورسے الغؾ اک اہھت ای اپؤں اکےٹ وت اس 

 ےک اصقص اک یھب یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ےک زومخں یک دتی اک ایبؿ

     1987    حسیث 

ِبٔس إِٔ٪ َطاَئ  ٌَ ِٟ انٔیَّ إٔ٪َّ َسيَِّس ا َِٟيُضوزٔيَّ أَِو ا٨َِّْٟصَ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َیِحزَُح ا ِبسٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ١َ أَِو  َٗ ٌَ َٓ ِس أََػاَب  َٗ ٨ِطُ ٣َا  ًَ  ١َٔ٘ ٌِ أَِ٪ َي

ِبٔس زَٔیَة ُجزِحٔطٔ أَِو ث٨َ٤ََُط ٠ََُّطُ  ٌَ ِٟ انٔیَّ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا َِٟيُضوزٔيَّ أَِو ا٨َِّْٟصَ ٔلي ا ٌِ ُي َٓ  َُ َٓيَُبا َِٟيُضوزٔيَّ  أَِس٤َ٠َُط  ٔلي ا ٌِ إِٔ٪ أََحاَن بَٔث٨٤َٔطٔ َوََل ُي

ًَِبّس  انٔیَّ   ا ٣ُِش٤ّٔ٠اَوََل ا٨َِّْٟصَ



 

 

اہک امکل ےن ارگ املسمؿ الغؾ یسک وہیدی ای رصناین وک زیمخ رکے وت الغؾ ےک ومٰیل وک اایتخر ےہ اچےہ دتی دے ای الغؾ وک وحاےل 

ؾ رکدے وت اس الغؾ وک چیب رک اس یک دتی ادا رکںی ےگ رگم وہ الغؾ وہیدی ای رصناین ےک اپس رہ ںیہن  اتک )ویکہکن املسمؿ وک اکرف اک وکحم

 رکان درتس ںیہن (۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف ذیم یک دتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف ذیم یک دتی اک ایبؿ

     1988    حسیث 

 ٔ َضي أَ٪َّ ز َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ  َُِٟحِّ ا ٕٔ زٔیَةٔ ا ُٗت١َٔ أََحُسص٤َُا ٣ِٔث١ُ نِٔؼ انٔیِّ إَٔذا  َِٟيُضوزٔيِّ أَِو ا٨َِّْٟصَ  یََة ا

 رمع نب علاا زیسی ےن اہک ہک وہیدی ای رصناین یک دتی آزاد املسمؿ یک دتی ےس فصن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف ذیم یک دتی اک ایبؿ

     1989    حسیث 

تَ  ِ٘ ُي َٓ ِت١َ ُٔي٠َٕة  َٗ ُت٠َطُ ٣ُِش٥ْٔ٠  ِ٘ َت١َ ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔکَأَفٕ إَٔلَّ أَِ٪ َي ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَِ٪ ََل ُي  ١ُ بٔطٔ َٗ

 ےہ ہک وکیئ املسمؿ اکرف ےک دبےل ںیم لتق ہن ایک اجےئ اگ رگم بج املسمؿ رفبی ےس اس وک اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح

 دوھہک دے رک امر ڈاےل وت لتق ایک اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  دتی اک ایبؿاکرف ذیم یک

     1990    حسیث 

٤َِٟحُؤسيِّ ث٤ََانَٔی ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  و٢ُ زٔیَُة ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ََاَ٪ َي  ٩ًَِ ُس٠َِىَ

 امیلسؿ نب اسیر ےتہک ےھت ہک وجمیس یک دتی آھٹ وس درمہ ےہ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف ذیم یک دتی اک ایبؿ

     1991    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک َوصَُو اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٗ 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف ذیم یک دتی اک ایبؿ

     1992    حسیث 

 ٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ف ًَلَی حَٔشأب ٔجَزاحٔ ا ٤َِٟحُؤسيِّ فٔی زَٔیاتٔض٥ِٔ  انٔیِّ َوا َِٟيُضوزٔيِّ َوا٨َِّْٟصَ ا٢َ ٣َأٟک َؤجَزاُح ا َٗ ُٕ ٤ُِٟؤؿَحُة نِٔؼ ی زَٔیاتٔض٥ِٔ ا

٤َِٟأ٣ُِ  لَی حَٔشأب َذَٟٔک ٔجَزاَحاتُُض٥ِ ٠ََُُّضاًُِْشٔ زٔیَتٔطٔ َوا ٌَ َٓ ُة ث٠ُُُث زٔیَتٔطٔ  َٔ ٔ َِٟحائ  و٣َُة ث٠ُُُث زٔیَتٔطٔ َوا

اہک امکل ےن وہیدی ایرصناین ےک زومخں یک دتی ایس اسحب ےس ےہ ومہحض ںیم وسیباں ہصح اور امومہم اور اجہفئ ںیم رسیتا ہصح 

 وزق یلع ذہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿنج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی

     1993    حسیث 

٤ََّا  ٤ِسٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ ١ْ فٔی  ِ٘ ًَ ا٠َٔٗةٔ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا َِٟيَص  و٢ُ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َِٟدَلإ ِت١ٔ ا َٗ  ١ُ ِ٘ ًَ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ 

 رپ دتی ںیہن ےہ اعہلق رپ اطخ یک دتی ےہ ۔رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ہک لتق دمع ںیم اعہلق 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 ؿنج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایب

     1994    حسیث 

٤ِسٔ إَٔلَّ أَِ٪  ٌَ ِٟ ا٠ََٔٗة ََل َتِح١ُٔ٤ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ زٔیَةٔ ا ٌَ ِٟ ٨َُّة أَ٪َّ ا ِت اٟشُّ ـَ ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ   َيَظاُُئا َذَٟٔک ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ

 انب اہشب ےن اہک ہک اعہلق رپ دمعا وخؿ رکےن اک ابر ںیہن ڈاال اجات رگم وخیش ےس دانی اچںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿ

     1995    حسیث 

 ٌٔ  يٕس ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس

 ییحی نب دیعس ےن یھب ااسی یہ اہک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجیت اؿ اک ایبؿ نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل

     1996    حسیث 

یََة َتُٜوُ٪  ُتو٢ٔ أَ٪َّ اٟسِّ ِ٘ ٤َِٟ ُٔو أَِؤَٟياُئ ا ٌِ ٤ِٔس حٔيَن َي ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ ٨َُّة فٔی  ِت اٟشُّ ـَ ا٢َ ٣َ َٗ ات١ٔٔ فٔی ٣َأٟطٔ ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب  َ٘ ِٟ ًَلَی ا  

ٕص ٨٣ِٔ  ِٔ ٩ًَِ كٔئب َن ا٠َُٔٗة  ٌَ ِٟ ٌٔي٨َُط ا ّة إَٔلَّ أَِ٪ ُت  َضاَخاػَّ

اہک امکل ےن انب اہشب ےتہک ےھت تنس ویں یہ ےہ ہک بج لتق دمع ںیم وتقمؽ ےک وارث اصقص وک وفع رک ےک دتی رپ رایض 

 وہاجںیئ وت وہ دتی اقلت ےک امؽ ےس یل اجےئ یگ اعہلق ےس ھچک رغض ںیہن رگم بج اعہلق وخد دانی اچںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿ

     1997    حسیث 

ًَلَی یََة ََل َتحُٔب  ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟسِّ ا٠َٔٗةٔ  َٗ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ُضَو  َٓ ٠َُث  َّ اٟثُّ ٤َا ب٠ََ َٓ ََٓؼأًّسا  ٠َُث  َّ اٟثُّ َّي َتِب٠ُ ا٠َٔٗٔة َحً ٌَ ِٟ ا

ّة  َِٟحارٔٔح َخاػَّ ُضَو فٔی ٣َا٢ٔ ا َٓ ٠ُٔث   َو٣َا ََاَ٪ زُوَ٪ اٟثُّ



 

 

رگ ثلث ےس مک وہ وت انجتی اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک دتی اعہلق رپ الزؾ ںیہن آیت بج اکی ثلث ای زایدہ ہن وہ ا

 رکےن واےل ےک امؽ ےس یل اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  یل اجیت اؿ اک ایبؿنج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن

     1998    حسیث 

٤ِٔس أَِو فٔی ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ یَُة فٔی  ُٗب٠َِٔت ٨ِ٣ُٔط اٟسِّ َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا ٓٔي٩ِ٤َ  َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ًَّٟٔي ٓٔيَضا  َٗ ِٟحَٔزأح ا َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌَ ِٟ ًَلَی ا ١َ َذَٟٔک ََل یَُٜوُ٪  ِ٘ ًَ َِٟ٘ٔؼاُؾ أَ٪َّ  ّة إِٔ٪ ُؤجَس ا َِٟحارٔٔح َخاػَّ ات١ٔٔ أَِو ا َ٘ ِٟ ١ُ َذَٟٔک فٔی ٣َا٢ٔ ا ِ٘ ًَ ٤ََّا  ا٠َٔٗٔة إَٔلَّ أَِ٪ َيَظاُُئا َوإ٧ٔ

ا٠َٔٗٔة ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ إَٔلَّ أَِ٪ َيَظاُئُ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا َِٟيَص  ٠َِيطٔ َو ًَ َٟطُ ٣َا٢ْ ََاَ٪ َزی٨ِّا  ٥َِٟ یُوَجِس  إِٔ٪  َٓ ُط ٣َا٢ْ   اَٟ

رے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک لتق دمع ای اور فرااحت ںیم نج ںیم اصقص الزؾ آات ےہ ارگ دتی وبقؽ اہک امکل ےن امہ

رکیل اجےئ وت اقلت ای اجرح یک ذات رپ وہیگ اعہلق رپ ہن وہیگ ارگ اس ےک اپس امؽ وہ اور وج امؽ وہ وت اس رپ اصقص رےہ اگ اہتبل ارگ 

 ور ابت ےہ۔اعہلق وخیش ےس دانی اچںیہ وت ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿ

     1999    حسیث 

ا٢َ ٣َ  طٔ َٗ ِ٘ ٔٔ ِٟ ًَلَی َذَٟٔک َرأُِي أَص١ِٔ ا ٤ِّسا أَِو َخَلأّ ََٔظِيٕئ َو ًَ َشُط  ِٔ ا٠َُٔٗة أََحّسا أََػاَب َن ٌَ ِٟ ١ُٔ٘ ا ٌِ ٍِ أَ٪َّ  أٟک َوََل َت ٥ِ أَِس٤َ َٟ ٨ًَِٔس٧َا َو

ُٖ بٔطٔ َذَٟٔک أَ٪َّ اهَّللَ  َز ٌِ ا ُي ٤ِسٔ َطِيّئا َو٤٣َّٔ ٌَ ِٟ ا٠ََٔٗة ٩ِ٣ٔ زٔیَٔة ا ٌَ ِٟ ٩َ ا َُٟط ٩ِ٣ٔ أََحّسا َؿ٤َّ ٩ِ٤َ ًُهَٔی  َٓ ا٢َ فٔی َٛٔتابٔطٔ  َٗ الَی  ٌَ  َتَباَرَک َوَت

 َ ٥ُ٠ًَِ أ ٔشيرُ َذَٟٔک َٓٔى ٧َُزي َواهَّللُ أَ ِٔ َت َٓ َِٟيطٔ بٔإِٔحَشإ٪  ٔ ٖٔ َوأََزاْئ إ زُو ٌِ ٤َِٟ َْ بٔا اتَِّبا َٓ ًِٔلَي ٩ِ٣ٔ أَخٔيطٔ َطِيْئ ٩ِ٣ٔ أَخٔيطٔ َطِيْئ  ُ َّطُ ٩ِ٣َ أ ٧

 ِ٠ َٓ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ َِٟيطٔ بٔإِٔحَشا٪ٕ ا ٔ ُِٟيَؤزِّ إ ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َِٟ ُط بٔا ٌِ  َيتَِب

 زیمخ رکے وت اس یک دتی اعہلق رپ ہن وہیگ اور ںیم ےن یسک وک ںیہن انس وج دمع
ً
یک  اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش اےنپ ںیئت آپ دمعاً ای اطخء

سج اک اھبیئ اعمػ رکدے ھچک )ینعی اصقص وھچڑ دے( دتی اعہلق ےس دالےئ اس وہج ےس ہک اہلل لج الجہل ےن لتق دمع ںیم رفامای 

 ( وت اچےیہ ہک دوتسر ےک وماقف ےلچ اور دتی ایھچ رطح ادا رکے۔ )اس ےس ولعمؾ وہا ہک دمع یک دتی اقلت وک ادا رکین اچےیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿ

     2000    حسیث 

ََٟضا إٔذَا َجىَي أََحُسص٤َُا جٔ  ًَّٟٔي ََل ٣َا٢َ  ٔ ا ٤َِٟزِأَة َٟطُ َوا َّٟٔذي ََل ٣َا٢َ  ٔييِّ ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟؼَّ ًَلَی َٗ َّطُ َؿا٩ْ٣ٔ  ٠ُٔث إ٧ٔ ٨َایَّة زُوَ٪ اٟثُّ

ح٨َٔایَُة ١َُِّ َواحٕٔس ٣ٔ  َٓ َُٟض٤َا ٣َا٢ْ أُخَٔذ ٨ِ٣ٔطُ َوإَٔلَّ  ّة إِٔ٪ ََاَ٪  ٤َِٟزِأَةٔ فٔی ٣َأٟض٤َٔا َخاػَّ ٔييِّ َوا ا٠َٔٗٔة اٟؼَّ ٌَ ِٟ ًَلَی ا َِٟيَص  ٠َِيطٔ  ًَ ٨ُِض٤َا َزی٩ِْ 

٠َِيطٔ ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ َوََل یُِؤَخُذ أَبُو  ًَ َٔک  َِٟيَص ذَٟ ٔييِّ َو ١ٔ ٔج٨َایَةٔ اٟؼَّ ِ٘ ٌَ ٔييِّ َٔ  اٟؼَّ

اہک امکل ےن سج ڑلےک ےک اپس ھچک امؽ ہن وہ ای سج وعرت ےک اپس امؽ ہن وہ اور وہ وکیئ انجتی رکے سج ںیم ثلث ےس مک دتی 

 وطر رپ رےہ یگ اعہلق رپ ای ڑلےک ےک ابپ وابج وہیت ےہ وت دتی ایہن ےک امؽ ںیم ےس دی اجےئ یگ ارگ امؽ ہن وہ وت اؿ رپ رقض ےک

 رپ ھچک الزؾ ںیہن آےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےس ںیہن یل اجیت اؿ اک ایبؿنج انجایت یک دتی اخص اقلت وک اےنپ امؽ ںیم ےس ادا رکین ڑپیت ےہ ینعی اعہلق

     2001    حسیث 

ِٟ٘ٔي٤َُة َیِو٦َ يُ ُٗت١َٔ ََا٧َِت ٓٔيطٔ ا ِبَس إَٔذا  ٌَ ِٟ َٖ ٓٔيطٔ أَ٪َّ ا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ا ات٠ٔٔطٔ َٗ َٗ ًَا٠َُٔٗة  َت١ُ َوََل َتِح١ُٔ٤  ِ٘

١َّ أَِو  َٗ ِبٔس َطِيّئا  ٌَ ِٟ ِبٔس ٩ِ٣ٔ ٗٔي٤َٔة ا ٌَ ِٟ َّ َوإِٔ٪ ََا٧َِت ٗٔي٤َُة ا ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ّة بَاٟ َّٟٔذي أََػابَُط فٔی ٣َأٟطٔ َخاػَّ ًَلَی ا ٤ََّا َذَٟٔک  ََُر َوإ٧ٔ َٛ

 ٍٔ ٠َ ْة ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌَ ِبَس ٔس٠ِ ٌَ ِٟ ٠ًََِيطٔ فٔی ٣َأٟطٔ َوَذَٟٔک ْٔلَ٪َّ ا ََٓذَٟٔک  َََر  ِٛ َیَة أَِو أَ  اٟسِّ

اجےئ وت اس یک تمیق وج لتق ےک روز ےہ دینی وہیگ اقلت ےک اعہلق رپ ھچک الزؾ ہن آےئ اگ ہکلب اقلت اہک امکل ےن بج الغؾ لتق ایک 

 ےک اخص امؽ ںیم ےس ایل اجےئ اگ ارگہچ اس الغؾ یک تمیق دتی ےس زایدہ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ریماث اک ایبؿدتی ںیم

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ںیم ریماث اک ایبؿ



 

 

     2002    حسیث 

 ٔ َیٔة أَِ٪ یُِدب أب َنَظَس ا٨َّٟاَض ب٤ٔٔىّي ٩ِ٣َ ََاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ٥ْ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ َِٟدلَّ اُک ب٩ُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا حَّ َـّ ا٦َ اٟ َ٘ َٓ َرنٔی 

 ِٟ َياَ٪ ا ِٔ بَ ُس ِـّ َث ا٣َِزأََة أَِطَي٥َ اٟ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَُورِّ َّی اهَّللُ  ٔلَیَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َتَب إ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ کََٔلِٔیُّ  ا٢َ  َ٘ َٓ أِیِّ ٩ِ٣ٔ زٔیَةٔ َزِؤجَضا 

 ِٟ ا ٧َز٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤٠َ َٓ َّي آتَٔيَک  ِٟدَٔباَئ َحً أب اِزُخ١ِ ا َِٟدلَّ أب ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َِٟدلَّ َضي بَٔذَٟٔک ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ اُک  حَّ َـّ أب أَِخبَرَُظ اٟ َدلَّ

 ّ ِت١ُ أَِطَي٥َ َخَلأ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوََاَ٪  َٗ 

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن البای ولوگں وک ینم ںیم اور اہک ہک سج صخش وک دتی اک ہلئسم ولعمؾ وہ 

ے ھجم ےس، وت احضک نب ایفسؿ الکیب ڑھکے وہےئ اور اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ےھجم ھکل اجیھب  اھ ہک وہ ایبؿ رک

امیش ابضیب یک وعرت وک ریماث دالؤں امیش یک دتی ںیم ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وت ےمیخ ںیم اج بج کت ںیم آؤں 

اعتٰیل ہنع آےئ وت احضک ےن یہی ایبؿ ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس اک مکح ایک انب اہشب بج کت رضحت رمع ریض اہلل 

 ےن ہک امیش اطخ ےس امرا ایگ  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ریماث اک ایبؿدتی ںیم 

     2003    حسیث 

 َٗ أََػاَب َسا َٓ  ٕٔ ِي َٖ اب٨َُِط بٔاٟشَّ َتاَزةُ َحَذ َٗ ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ِيٕب أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٣ُِسٟٕٔخ يُ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ ٨ُزَٔي فٔی ُجزِحٔطٔ ٩ًَِ  َٓ طُ 

 َٓ أب  َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُظ٥ٕ  ٌِ ُة ب٩ُِ ُج َٗ ا ٔس٦َ ُْسَ َ٘ َٓ ٤َاَت  ی٩َ َو٣ٔائََة َٓ َُٗسیِٕس ًِْٔشٔ ًَلَی ٣َأئ  ًُِسِز  َُٟط ٤ًَُزُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َذََکَ َذَٟٔک 

 َّ٘ ٔ أب أََخَذ ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اِْلٔب١ٔٔ ثَََلثٔيَن ح َِٟدلَّ َِٟيطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٔ ٔس٦َ إ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِيَک  ًَ َس٦َ  ِٗ َّي أَ ٕ َحً ٌٔير ٌٔيَن ََ ََ ًَّة َوأَِر ّة َوثَََلثٔيَن َجَذ

٠ًََِيطٔ َو َخ  َّی اهَّللُ  َٓإٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ُخِذَصا  َٗ ا٢َ َصأ٧َََذا  َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ أَی٩َِ أَُخو ا َٗ ّة ث٥َُّ  َٔ ٔ ات١ٕٔ َطِيْئ ٠ َ٘ ٔ َِٟيَص ٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َس٠َّ

امری وہ اس ےک ڈنپیل ںیم  رمعو نب بیعش ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن ینب دمجل ںیم ےس سج اک انؾ اتقدہ  اھ اےنپ ڑلےک وک ولتار

یگل وخؿ دنب ہن وہا آرخ رم ایگ وت رساہق نب مشعج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ اور اؿ ےس ایبؿ ایک رضحت رمع ریض اہلل 

اہں آےئ وت اعتٰیل ہنع ےن اہک دقدی ےک اپس اکی وس سیب اوٹن ایتر رھک بج کت ںیم واہں آؤں بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع و

اؿ اووٹنں ںیم ےس نیت ےقح اور سیب زجےع ےئل اور اچسیل ےقح ےیل رھپ اہک وکؿ ےہ وتقمؽ اک اھبیئ؟ اس ےن اہک ویکں ںیم وموجد 

 وہں ان! اہک وت ہی بس اوٹن ےل ےل اس واےطس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اقلت وک ریماث ںیہن یتلم



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ںیم ریماث اک ایبؿ

     2004    حسیث 

ا َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ََِٟحَ ٔ ا ِضز یَُة فٔی اٟظَّ ٠َُّى اٟسِّ َِ َ٪ ب٩َِ َيَشإر ُسئََٔل أَُت ٤َُِٟشئَّب َوُس٠َِىَ ٌٔيَس ب٩َِ ا ٣َةٔ ٩ًَِ َس ٩ِٜٔ یُزَازُ ٓٔيَضا ٠َُِٟٔحِ ََل ََل َوَل

ا٢َ ٣َأٟک أَُراص٤َُا أََراَزا ٣ٔثِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٔص  ِٔ ٤َا یُزَازُ فٔی ا٨َّٟ َٛ ِٟحَٔزأح  ٌٔيٕس َص١ِ یُزَازُ فٔی ا ٘ٔي١َ َٟٔش ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َٓ َّٟٔذي َػ٨َ ١َ ا

٤ُِِٟسٟٔطٔیِّ حٔيَن أََػاَب ابِ  ١ٔ ا ِ٘ ًَ أب فٔی  َِٟدلَّ  ٨َطُ ا

دیعس نب بیسم اور امیلسؿ نب اسیر ےس وساؽ وہا ہک امہ رحاؾ ںیم ارگ وکیئ لتق رکے وت دتی ںیم یتخس رکںی ےگ اوہنں ےن اہک ںیہن 

ہکلب ڑباھ دںی ےگ وبہج اؿ ونیہمں یک رحتم ےک رھپ دیعس ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ زیمخ رکے اؿ ونیہمں ںیم وت اس یک یھب دتی ڑباھ 

ے لتق
ص
ص

 

ب چ 

  یک دتی ڑباھ دںی ےگ دیعس ےن اہک اہں ۔دںی ےگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ںیم ریماث اک ایبؿ

     2005    حسیث 

ٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَنِ  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر زُ ٩ِ٣ٔ أَُحِيَحَة َوََاَ٪ ٨ًَِٔس ٩ًَِ ُُعِ َِ ٥ًٌَّ َػِٔيْر صَُو أَِػ ُط  َٟ ُِٟحََلٔح ََاَ٪  ُط أَُحِيَحُة ب٩ُِ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َؼارٔ ُي

ًَلَی  َّي إَٔذا اِسَتَوي  طٔ َحً طٔ َوُر٣ِّ ٨َّا أَص١َِ ث٤ُِّ ُٛ ا٢َ أَِخَواُُٟط  َ٘ َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ أََخَذُظ أَُحِيَحُة  َٓ َ أَِخَوأٟطٔ  ٠ََُب ا٢َ ٤٤ًَُٔطٔ  َٗ طٔ  ِّ٤ًَ ُّٙ ا٣ِزٕٔئ فٔی  ٨َا َح

َت١َ  َٗ ات١ْٔ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َٔذَٟٔک ََل یَزُٔث  َٓ َوةُ   ُُعِ

 ی ا ؽ ںیم  اھ اس وک 
ہ

 

ب

 

ت
چہ نب الجح  اھ اس ےس وھچاٹ اچچ  اھ وہ اینپ 

جب 
رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ااصنر اک سج اک انؾ ا

 ی ا ؽ ےک ولوگں 
ہ

 

ب

 

ت
چہ ےن ےل رک امر ڈاال اس ےک 

جب 
ےن اہک مہ ےن اپال رپورش ایک بج وجاؿ وہا وت اس اک اجیتھب مہ رپ اغبل آای اور ایس ا

 ےن ےل ایل رعوہ ےن اہک اس وہج ےس اقلت وتقمؽ اک وارث ںیہن وہات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب دوتیں ےک ایب :   ابب

 دتی ںیم ریماث اک ایبؿ

     2006    حسیث 



 

 

َت١َ َطيِ  َٗ ٤ِٔس ََل َیزُٔث ٩ِ٣ٔ زٔیَةٔ ٩ِ٣َ  ٌَ ِٟ ات١َٔ ا َٗ َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ  َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ّئا َوََل ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َوََل َیِحُحُب َٗ

َّٟٔذي يَ  َٟطُ ٣ٔيَراْث َوأَ٪َّ ا  ٍَ َٗ ًَلَی أََحّسا َو َض٥ُ  َّطُ ََل یُتَّ َٕ فٔی أَِ٪ َیزَٔث ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ْٔل٧َ ٔ ِس اِخُت٠ َٗ یَةٔ َطِيّئا َو ُت١ُ َخَلأّ ََل َیزُٔث ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ِ٘

ٔلَیَّ أَِ٪ َیزَٔث ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َوََل َیزُٔث ٩ِ٣ٔ زٔیَتٔطٔ  أََحبُّ إ َٓ ُط  َٟ َت٠َطُ ٟٔيَرٔثَطُ َؤَٟيأُِخَذ ٣َا َٗ َُّط   أ٧َ

رے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک لتق دمع رکےن واال وتقمؽ یک دتی اک وارث ںیہن وہات ہن اس ےک امؽ اک اہک امکل ےن امہ

ہن وہ یسک وارث وک رحموؾ رک اتک ےہ اور لتق اطخ رکےن واالدتی اک وارث ںیہن وہات نکیل اور امؽ اک وارث وہات ےہ ای ںیہن اس ںیم 

  وارث وہ اگ۔االتخػ ےہ ریمے زندکی اور امؽ اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2007    حسیث 

َّی ٔسُ٪ ُجَباْر َوفٔی اٟزََِّازٔ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٤َِٟ ِٟبٔئِزُ ُجَباْر َوا ِح٤َأئ ُجَباْر َوا ٌَ ِٟ ا٢َ َجزُِح ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 

ُِٟد٤ُُص   ا

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اجونر یسک وک دصہم اچنہپےئ وت اس اک

ں اور اکؿ وھکدےن ںیم وکیئ زمدور رم اجےئ وت دبہل ںیہن )اکرفوں ےک( 
 
 ہ
ب

 

ت

دبہل ںیہن ونکںیئ ںیم وکیئ رگ رک رم اجےئ وت اس اک دبہل 

 ڑگے زخاےن ںیم اپوچناں ہصح ایل اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2008    حسیث 

ابَُّة إَٔلَّ أَِ٪ َتز٣ََِح اٟسَّ  ُض٥ِ َؿا٨٣ُٔوَ٪ ٤َٟٔا أََػابَِت اٟسَّ ُٙ َواٟزَّاُٛٔب ٠َُُّ ٔ ائ ائُٔس َواٟشَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ا َٗ ١َ بَٔضا و  ٌَ ِٔ ٔ أَِ٪ ُي َُيِر ابَُّة ٩ِ٣ٔ 

 َٟ ١ٔ َطِيْئ َتز٣َُِح  ِ٘ ٌَ ِٟ َسطُ بٔا َّٟٔذي أَِجَزي ََفَ أب فٔی ا َِٟدلَّ َضي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ِس  َٗ  طُ َو



 

 

دصہم اہک امکل ےن وج صخش اجونر وک آےگ ےس چنیھک راہ ےہ ای ےھچیپ ےس اہکن راہ ےہ ای وج اس رپ وسار ےہ وہ فرامہن دے اگ ارگ اجونر یسک وک 

وت اتواؿ ںیہن ےہ۔ رضحت رمعےن مکح ایک دتی اک اس صخش رپ سج ےن اانپ وھگڑا  اچنہپےئ نکیل وخد وخبد وہ الت ےس یسک وک امر دے

 دوڑا رک یسک وک لچک ڈاال  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2009    حسیث 

َسطُ  َّٟٔذي أَِجَزي ََفَ ز٣َُوا ٩ِ٣ٔ ا ِِ ي أَِ٪ َي ُٙ أََِحَ ٔ ائ ائُٔس َواٟزَّاُٛٔب َواٟشَّ َ٘ ِٟ ا َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ 

 اہک امکل ےن بج دوڑاےن واال اضنم وہا وت ےنچنیھک واال اور اہےنکن واال اور وسار وت رضور اضنم وہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2010    حسیث 

ٍُ أَ  ابََّة أَِو َيِؼ٨َ ٙٔ أَِو َیزِبُٔم اٟسَّ ی ٔ ًَلَی اْٟطَّ ِٟبٔئَِز  َّٟٔذي َیِحَٔفُ ا ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ِطَباَظ َٗ ٙٔ ا ی ًَلَی َطٔ َصَذا 

ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أُٔػيَب  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٙٔ ا ی ًَلَی َطٔ طُ  ٌَ َٟطُ أَِ٪ َيِؼ٨َ ا ََل َیُحوُز  ٍَ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٤٣َّٔ ٔ أَ٪َّ ٣َا َػ٨َ َُيِرٔظ  فٔی َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َجزِٕح أَِو 

 َٓ یَةٔ  ٠ُُط زُوَ٪ ث٠ُُٔث اٟسِّ ِ٘ ًَ ٤َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٓ ٩ِ٣ٔ ٍَ ا٠َٔٗةٔ َو٣َا َػ٨َ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ُضَو  َٓ ََٓؼأًّسا  ٠َُث  َّ اٟثُّ ّة َو٣َا ب٠ََ ُضَو فٔی ٣َأٟطٔ َخاػَّ

 ٔ ٦َ َو٩ِ٣ٔ ذَٟ ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ َوََل ُُغِ ًَ ََل َؿ٤َاَ٪  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٙٔ ا ی ًَلَی َطٔ ُط  ٌَ ُط أَِ٪ َيِؼ٨َ َٟ ا َیُحوُز  َصا اَذَٟٔک ٤٣َّٔ ِٟبٔئِزُ یَِحَٔفُ ٟزَُّج١ُ َک ا

ًَلَی أََحٕس فٔی َصَذا  ٠َِيَص  َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلَی اْٟطَّ َُٔضا  ٔ َي٘ َٓ ٨ًََِضا اٟزَُّج١ُ ٠َِٟٔحاَجةٔ  ابَُّة ی٨َِز٢ُٔ  ٦ْ ٤َ٠َِْٟٔطٔ َواٟسَّ  ُُغِ

ے وت اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وج وکیئ راےتس ںیم ونکاں وھکدے ای اجونر ابدنےھ ای اشمہب اس ےک وکیئ اکؾ رک

راہ ںیم رکان درتس ںیہن ےہ اور اس یک وہج ےس یسک وک دصہم ےچنہپ وت وہ اضنم وہاگ ثلث دتی کت اےنپ امؽ ںیم ےس دے اگ وج 

ثلث ےس زایدہ وہ وت اس ےک اعہلق ےس ووصؽ یک اجےئ یگ اور ارگ ااسی اکؾ رکے وج درتس ےہ وت اس رپ امضؿ ہن وہاگ ےسیج ڑگاھ 

 ای اےنپ اجونر رپ ےس یسک اکؾ وک ارتے اور راہ رپ ڑھکا رکدے۔وھکدے ای ابرش ےک واےطس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2011    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ ی٨َِ  َٗ َيضِ و  َٓ  ٔ ِٟبٔئِز أ٪ فٔی ا َئْخَّ َٓ ًِلَی  َ ١ُ اِْل َٔ َيِحبُٔذ اِْلَِس َٓ  ٔ ُط َرُج١ْ آََّخُ فٔی أَثَزٔظ ُٛ ُيِسرٔ َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ٠ٔکَأ٪ ز٢ُٔ فٔی ا

یَةَ  َّٟٔذي َجَبَذُظ اٟسِّ ًَا٠َٔٗةٔ ا ًَلَی  ا أَ٪َّ  ٌّ  َج٤ٔي

 واال اورپ واےل وک  ےچنیھ اور دوونں رگ رک رماجںیئ وت ےنچنیھک اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ونکںیئ ںیم ارتے رھپ دورسا صخش ارتے اب ےچین

 واےل ےک اعہلق رپ دتی الزؾ آےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2012    حسیث 

 َ َيِض٠ُٔک فٔی َذَٟٔک أ َٓ ٔ أَِو َیزِقَی فٔی ا٨َِّٟد٠َٔة  ِٟبٔئِز ٔييِّ َیأ٣ُِزُُظ اٟزَُّج١ُ ی٨َِز٢ُٔ فٔی ا ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟؼَّ َّٟٔذي أ٣َََزُظ َؿا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أََػابَطُ ٩ِ٣ٔ َٗ ٪َّ ا

 ٔ َُيِرٔظ  َصََلٕک أَِو 

ارتےن اک ای درتخ رپ ڑچےنھ اک اور وہ ڑلاک الہک وہاجےئ وت وہ صخش اضنم  اہک امکل ےن ارگ وکیئ صخش یسک ےچب وک مکح رکے ونکںیئ ںیم

 وہاگ اس یک دتی اک ای اصقنؿ اک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2013    حسیث 

 ًَ ١ْ َیحُٔب  ِ٘ ًَ بَِيأ٪  ًَلَی ا٨َِّٟشأئ َواٟؼِّ َِٟيَص  َُّط  َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ ٍَ ٠ُٔ٘وُظ ٣َ ٌِ ٠َِيض٥ِٔ أَِ٪ َي

 َ ًَل  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ََّا َیحُٔب ا یَأت َوإ٧ٔ ا٠َُٔٗة ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٌَ ِٟ ٠ُٔ٘طُ ا ٌِ ا٠َٔٗٔة َٓٔى َت ٌَ ِٟ ُِٟح٥َُ٠ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ ا َّ ا  ی ٩ِ٣َ ب٠ََ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک اعہلق ںیم وعرںیت اور ےچب دالخ ہن وہں ےگ ہکلب ابغل رمدوں ےس دتی ووصؽ یک اجےئ 

 یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ب دوتیں ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2014    حسیث 

َل  ِ٘ ا٠َُٔٗة إِٔ٪ َطاُُئا َوإِٔ٪ أَبَِوا ََا٧ُوا أَص١َِ زٔیَوإ٪ أَِو ٣ُ ٌَ ِٟ ٤ََِٟوالٔی ت٠ُِز٣َُطُ ا ١ٔ ا ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َأٟک فٔی  َٗ ١َ ا٨َّٟاُض فٔی َز٩ٔ٣َ و  َٗ ا ٌَ ِس َت َٗ ٌٔيَن َو

 َّ یَواُ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤ََّا ََاَ٪ اٟسِّ ِب١َ أَِ٪ یَُٜوَ٪ زٔیَواْ٪ َوإ٧ٔ َٗ  ٔٙ ی سِّ ٥َ َوفٔی َز٣َأ٪ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ی اهَّللُ 

َِٟوََلَئ ََل ی٨َِ  ِو٣ٔطٔ َو٣ََوأٟيطٔ ْٔلَ٪َّ ا َٗ َُيِرُ  ٨ًَِطُ   ١َٔ٘ ٌِ ٠َِيَص ْٔلََحٕس أَِ٪ َي َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َت١ُٔ٘ َؤْلَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َٙ ًَِت َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

اہک امکل ےن ومٰیل یک دتی اس ےک اعہلق رپ وہیگ ارگہچ وہ درتف رساکر ںیم اموہار ایب )المزؾ( ہن وہں اسیج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک وتق  اھ ویکہکن درتف رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک زامےن ےس الکن وت رہ اکی یک دتی اس  وملس ےک اور اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع

 وج آزاد ےک ومایل اور وقؾ ادا رکںی ےگ ویکہکن والء یھب اںیہن وک یتلم ےہ اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک والء ایس وک ےلم یگ

 رکے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2015    حسیث 

 َ٘ ِسَر ٣َا َن َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ أََػاَب ٨ِ٣َٔضا َطِيّئا  َِٟبَضائ٥ٔٔ أَ٪َّ  ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٓٔى أُٔػيَب ٩ِ٣ٔ ا  َؽ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضاَٗ

اہک امکل ےن وج وکیئ صخش یسک ےک اجونر وک اصقنؿ اچنہپےئ وت سج دقر تمیق اس اصقنؿ یک وہج ےس مک وہاجےئ اس اک اتواؿ الزؾ 

 وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2016    حسیث 

َٔک أَ٪َّ  َّطُ ََل یُِؤَخُذ بٔطٔ َوذَٟ ُِٟحُسوزٔ أ٧َ ُئؼيُب َحًسا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ِت١ُ  َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یَُٜوُ٪  ًَلَی َذَٟٔک ٠َُِّطٔ َٗ ِتٔی  ِت١َ َیأ َ٘ ِٟ  ا



 

 

 ًَ ََّضا َتِثبُُت  إ٧ٔ َٓ یََة  َِٟٔفِ َِٟحسَّ إَٔلَّ ا ُتو٢ُ ا ِ٘ ٤َِٟ أََري أَِ٪ یُِح٠ََس ا َٓ ٠ًََِيَک  ِٓتََري  ٥َِٟ َتِح٠ِٔس ٩ِ٣َ ا ََٟک  َٟطُ ٣َا  ا٢ُ  َ٘ َٟطُ يُ لَی ٩ِ٣َ ٗٔي٠َِت 

ِت١َ ْٔلَ٪َّ  َ٘ ِٟ ِٟحَٔزأح إَٔلَّ ا اَز ٨ِ٣ُٔط فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َت١َ َوََل أََري أَِ٪ يُ ِ٘ َت١َ ث٥َُّ يُ ِ٘ ِب١ٔ أَِ٪ يُ َٗ تِ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ ًَلَی َذَٟٔک ٠َُِّطٔ ا ِتٔی   ١َ َیأ

اہک امکل ےن اکی صخش اصقًاص لتق ےک القئ وہ رھپ وہ وکیئ اکؾ ااسی رکے سج ےس دح الزؾ آےئ )الثم زان رکے وکڑے ورمج الزؾ 

امر رک رھپ  آےئ ای وچری رکے اہھت اکانٹ الزؾ وہ( وت یسک دح اک وماہذہ ہن ایکاجےئ فرػ لتق اکیف ےہ رگم دح ذقػ اک، اس ںیم وکڑے

 اس وک لتق رکںی ارگ اس ےن یسک وک زیمخ ایک وت زیمخ اک اصقص انیل رضوری ںیہن ۔ لتق رکان اکیف ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2017    یثحس 

٥َِٟ یُ  یَٕة أَِو َُيِرَٔصا  ِو٦ٕ فٔی َْقِ َٗ تٔي١َ إَٔذا ُؤجَس بَيَِن َهِضَزانَِی  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ا َٗ َِٟيطٔ َزاّرا َوََل و  ٔ ُب ا٨َّٟأض إ ِؤَخِذ بٔطٔ أَِْقَ

تٔي١ُ ث٥َُّ ی٠ُِقَ  َ٘ ِٟ َت١ُ ا ِ٘ ِس يُ َٗ َُّط  ٠َِيَص یَُؤاَخُذ أََحْس ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک ٣َکَا٧ّا َوَذَٟٔک أ٧َ َٓ ُدوا بٔطٔ  ِو٦ٕ ُٟٔي٠َلَّ َٗ ًَلَی بَأب   ی 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک ارگ وکیئ شعن یسک اگؤں وریغہ ںیم ےلم ای یسک ےک دروازے رپ وت ہی رضوری ںیہن ہک وج 

گ امر رک یسک ےک دروازے رپ ڈاؽ دےتی ںیہ اتہک وہ ڑکپا اجےئ ولگ اس ےک رقبی وہں وہ ڑکپے اجںیئ ویکہکن ارثک وہات ےہ ہک ول

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دتی ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2018    حسیث 

ًَٕة ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی َج٤َا ١َ َذَٟٔک بٔطٔ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َٗ ٌَ َٓ تٔي١ْ أَِو َجزٔیْح ََل یُِسَري ٩ِ٣َ  َٗ ُٔوا َوبَِي٨َُض٥ِ  ََٜظ ِ ا٧ َٓ تََت٠ُوا  ِٗ ا٨َّٟأض ا

َِٟحزٔیُح أَِو  َّٟٔذی٩َ ٧َاَزًُوُظ َوإِٔ٪ ََاَ٪ ا ِو٦ٔ ا َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٠َطُ  ِ٘ ًَ ١َ َوأَ٪َّ  ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ٍَ فٔی َذَٟٔک أَ٪َّ  ٔ  ُس٤ٔ ت َ٘ ِٟ ٠ُطُ ا ِ٘ ٌَ َٓ ئِن  َ٘ ي ََِٟفٔ ٔ ا َُيِر ي١ُ ٩ِ٣ٔ 

ا ٌّ ئِن َج٤ٔي َ٘ ي ََِٟفٔ  ًَلَی ا

اہک امکل ےن ارگ دنچ آدیم لم رک ڑلے اس ےک دعب بج دجا وہےئ وت اکی صخش اؿ ںیم وتقمؽ ای رجموح اپای ایگ نکیل اگنہےم ںیم 

وتقمؽ ںیہن ےہ( یک وقؾ رپ اس یک دتی وابج وہیگ اور ارگ وہ ولعمؾ ںیہن وہاکس ہک سک ےن امرا ای زیمخ ایک وت رفقی اثین )ینعی نج اک 



 

 

 صخش دوونں رفقی ںیم ےس ہن وہ وت دوونں رفقی رپ دتی وابج وہیگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکمو رفبی ےس امرےن ای اجدو ےس امرےن اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکمو رفبی ےس امرےن ای اجدو ےس امرےن اک ایبؿ

     2019    حسیث 

َت٠ُوظُ  َٗ ّة بَٔزُج١ٕ َواحٕٔس  ٌَ ا َخ٤َِشّة أَِو َسِب َت١َ َنََفّ َٗ أب  َِٟدلَّ ٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ِو  ٩ًَِ َس َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ِت١َ ُٔي٠َٕة َو َٗ

 َ ا َت٤َاَْل ٌّ َت٠ُِتُض٥ِ َج٤ٔي َ٘ َٟ اَئ  ٌَ  ٠ًََِيطٔ أَص١ُِ َػ٨ِ

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اپچن ای است آدویمں وک اکی صخش ےک دبےل ںیم لتق ایک 

 واےل اس ےک لتق ںیم اوہنں ےن دوھاک دے رک اس وک امر ڈاال  اھ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ارگ اسرے اعنص

 رشکی وہےت وت ںیم بس وک لتق رکات۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکمو رفبی ےس امرےن ای اجدو ےس امرےن اک ایبؿ

     2020    حسیث 

َؼَة َزِوَد  ِٔ أ٣َََزِت بٔضَ  ٩ًَِ َح َٓ ِس ََا٧َِت َزبََّزِتَضا  َٗ ِتَضا َو ََٟضا َسََحَ َت٠َِت َجارَٔیّة  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ت٠َِٔت ا٨َّٟٔييِّ َػل ُ٘ َٓ  ا 

اس  رضحت اؾ اوملنینم س ہص ےن اکی ولڈنی وک لتق ایک سج ےن اؿ رپ اجدو ایک  اھ اور ےلہپ آپ اس وک دمرب رک یکچ ںیھت رھپ مکح ایک

 ےک لتق اک وت لتق یک ںیئگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکمو رفبی ےس امرےن ای اجدو ےس امرےن اک ایبؿ

     2021    حسیث 

١ُ٤َ اٟ ٌِ َّٟٔذي َي أَحُ ا ا٢َ ٣َأٟک اٟشَّ الَی فٔی َٛٔتابٔطٔ َٗ ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت َٗ َّٟٔذي  َُيِرُُظ صَُو ٣ََث١ُ ا َٟطُ  ١ِ٤َ َذَٟٔک  ٌِ ٥ِ َي َٟ َِحَ َو شِّ



 

 

١َٔ٤ًَ َذَٟٔک صُوَ  َٔک إَٔذا  َت١َ ذَٟ ِ٘ أََري أَِ٪ ُي َٓ  ٕٚ ةٔ ٩ِ٣ٔ َخََل ُط فٔی اِْلَّٔخَ َٟ ٩ِ٤َ اِطتََراُظ ٣َا  َٟ ٤ُٔ٠ًَوا  ِس  َ٘ َٟ ُشطُ َو ِٔ   َن

 کل ےن وج صخش اجدو اجاتن ےہ اور اس وک اکؾ ںیم الات ےہ اس اک لتق رکان انمبس ےہ۔اہک ام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق دمع اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع اک ایبؿ

     2022    حسیث 

ّؼا٩ًَِ ٣َا ٌَ ُط َٔ َت٠َطُ َؤٟيُّ َ٘ َٓ ّؼا  ٌَ َت٠َُط َٔ َٗ اَز َولٔیَّ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ  َٗ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ ٣َزَِواَ٪ أَ ًَِبَس ا  ٟٔک 

اہک امکل ےن اکی صخش ےن دورسے وک ڑکلی ےس امر ڈاال علااکلمل نب رمواؿ ےن اقلت وک ویل وتقمؽ ےک وحاےل ایک اس ےن یھب 

 اس وک ڑکلی ےس امر ڈاال۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع اک ایبؿ

     2023    حسیث 

َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ اٟزَُّج١َ إٔذَ  َّٟٔذي ََل اِختََٔل ٠َِيطٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ا ٕ أَِو َٗ ّؼا أَِو َر٣َاُظ بَٔحَحز ٌَ َب اٟزَُّج١َ َٔ ا ََضَ

َِٟ٘ٔؼاُؾ  ٤ُِس َوٓٔيطٔ ا ٌَ ِٟ َٔک صَُو ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ َٔک  ٤َاَت ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ٤ًَِّسا  بَُط   ََضَ

ص ایل اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک ارگ وکیئ صخش یسک وک ڑکلی ای رھتپ ےس دصقاً امرے اور وہ الہک وہ اجےئ وت اصق

 اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع اک ایبؿ

     2024    حسیث 

يَ  َٓ ٔلَی اٟزَُّج١ٔ  ٤َٔس اٟزَُّج١ُ إ ٌِ ٤ِٔس ٨ًَِٔس٧َا أَِ٪ َي ٌَ ِٟ ِت١ُ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َب َٗ ا أَِ٪ َيِْضٔ ـّ ٤ِٔس أَِي ٌَ ِٟ ُشُط َو٩ِ٣ٔ ا ِٔ ٔٔيَى َن َّي َت بَُط َحً ِْضٔ



 

 

َي٤ُوُت  َٓ بٔطٔ  َٓي٨ُِزَي فٔی ََضِ ٨ًَِطُ َوصَُو وَیٌّ   ُٖ َشا٣َةُ اٟزَُّج١ُ اٟزَُّج١َ فٔی ا٨َّٟائَٔزةٔ َتُٜوُ٪ بَِي٨َُض٤َا ث٥َُّ ی٨ََِْصٔ َ٘ ِٟ َتُٜوُ٪ فٔی َذَٟٔک ا َٓ   

 لتق دمع یہی ےہ ہک اکی آدیم دورسے وک دصقاً امرے اہیں کت ہک اس اک دؾ لکن اجےئ اور ہی یھب لتق اہک امکل ےن امہرے زندکی

دمع ےہ ہک اکی صخش ےس دینمش وہ اس وک اکی رضب اگل رک الچ آےئ اس وتق وہ زدنہ وہ دعب اس ےک ایس رضب ےس رم اجےئ اس 

 ںیم سقتم وابج وہیگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع اک ایبؿ

     2025    حسیث 

َِٟواحٔٔس َوا٨ِّٟ  َُِٟحِّ ا اُر بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٤ِٔس اٟزَِّجا٢ُ اِْلََِحَ ٌَ ِٟ َت١ُ فٔی ا ِ٘ َُّط ُي ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َٗ ٔ بٔيُس َشاُئ ب ٌَ ِٟ َذَٟٔک َوا َٛ ٤َِٟزِأَةٔ  ا

َذَٟٔک  َٛ ِبسٔ  ٌَ ِٟ  بٔا

اہک امکل ےن لتق دمع ںیم اکی صخش آزاد ےک وعض ںیم یئک صخش آزاد امرے اجںیئ ےگ ہک بج بس لتق ںیم رشکی وہں ایس 

 رطح وعروتں اور الغومں ںیم یھب مکح وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اصقص اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اصقص اک ایبؿ

     2026    حسیث 

َياَ٪  ِٔ اؤیََة ب٩ِٔ أَِٔی ُس ٌَ ٔلَی ٣ُ َتَب إ َٛ  ٥َٜٔ َِٟح طُ أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  ُتٔیَ َحسَّ َّطُ أ ِس  یَِذَُکُ أ٧َ َٗ اَ٪  ََٔشِْکَ

ُت٠ُِط بٔطٔ  ِٗ اؤَیُة أَِ٪ ا ٌَ َِٟيطٔ ٣ُ ٔ ََٜتَب إ َٓ َت١َ َرُجَّل  َٗ 

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رمواؿ نب مکح ےن اعموہی نب ایب ایفسؿ وک اھکل ہک اکی صخش ےن ےشن یک احتل ںیم اکی صخش وک امر ڈاال اعموہی ےن

 وجاب اھکل ہک وت یھب اس وک امر ڈاؽ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اصقص اک ایبؿ

     2027    حسیث 

الَی ا ٌَ ِو٢ٔ اهَّللٔ َتَباَرَک َوَت َٗ ٔ اِْلیَٔة  ُت فٔی َتأِؤی١ٔ َصٔذظ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ ا٢َ یَِحٌَي  ِبسٔ َٗ ٌَ ِٟ ِبُس بٔا ٌَ ِٟ َُِٟحِّ َوا َُِٟحُّ بٔا

ورٔ َو  ُٛ ٤َا یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟذُّ َٛ َِٟ٘ٔؼاَؾ یَُٜوُ٪ بَيَِن اِْل٧َٔأث  وُر َواِْل٧ُِثَي بٔاِْل٧ُِثَي أَ٪َّ ا ُٛ َضُؤََلٔئ اٟذُّ ٤َِٟزِأَةٔ َٓ َت١ُ بٔا ِ٘ ةُ ُت َُِٟحَّ ٤َِٟزِأَةُ ا ا

َُِٟحِّ  َُِٟحُّ بٔا َت١ُ ا ِ٘ ٤َا ُي َٛ ةٔ  َُِٟحَّ ٤َا یَُٜوُ٪ ا َٛ َِٟ٘ٔؼاُؾ یَُٜوُ٪ بَيَِن ا٨َِّٟشأئ  ِبٔس َوا ٌَ ِٟ ِبُس بٔا ٌَ ِٟ َت١ُ ا ِ٘ ٤َا ُي َٛ َت١ُ بٔاِْل٣ََٔة  ِ٘   َواِْل٣ََُة ُت

ا َٗ الَی  ٌَ َٔک أَ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ا یَُٜوُ٪ بَيَِن اٟزَِّجا٢ٔ َوا٨َِّٟشأئ َوذَٟ ـّ َِٟ٘ٔؼاُؾ أَِي ٠َِيض٥ِٔ ٢َ بَيَِن اٟزَِّجا٢ٔ َوا ًَ تَب٨َِا  َٛ فٔی َٛٔتابٔطٔ َو

٩َّ بٔاٟشِّ  ٕٔ َواِْلُذَُ٪ بٔاِْلُذُٔ٪ َواٟشِّ ِ َٕ بٔاِْل٧َ ِ ئِن َواِْل٧َ ٌَ ِٟ يَِن بٔا ٌَ ِٟ ٔص َوا ِٔ َص بٔا٨َّٟ ِٔ ََٓذََکَ اهَّللُ ٓٔيَضا أَ٪َّ ا٨َّٟ ُِٟحزُوَح َٗٔؼاْؾ  ٩ِّ َوا

 َ٨ َٓ ٔص  ِٔ َص بٔا٨َّٟ ِٔ الَی أَ٪َّ ا٨َّٟ ٌَ َُِٟحِّ َوُجزِحَُضا بُٔحزِحٔطٔ َتَباَرَک َوَت ٔص اٟزَُّج١ٔ ا ِٔ ةٔ ب٨َٔ َُِٟحَّ ٤َِٟزِأَةٔ ا ُص ا ِٔ 

 اہک امکل ےن ںیم ےن اس یک ریسفت تہب ایھچ ینس رفامای اہلل اعتٰیل ےن لتق رک آزاد وک آزاد ےک دبےل ںیم اور الغؾ وک الغؾ ےک دبےل ںیم

سپ ںیم ایل اجےئ اگ اسیج ہک رمدوں ںیم ایل اجات ےہ اور رمد اور وعرت اور وعرت وک وعرت ےک دبےل ںیم وت اصقص وعروتں ںیم آ

ںیم یھب ایل اجےئ اگ ویکہکن اہلل لج الجہل رفامات ےہ سفن دبےل سفن ےک لتق ایک اجےئ اگ وت وعرت رمد ےک دبےل ںیم لتق یک اجےئ یگ 

 رکے اگ بت یھب اصقص ایل اجےئ اگ۔اور رمد وعرت ےک دبےل ںیم امرا اجےئ اگ ایس رطح اکی دورسے وک ارگ زیمخ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اصقص اک ایبؿ

     2028    حسیث 

يَ  َٓ بُطُ  َيِْضٔ َٓ ُج١ٔ  ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ ی٤ُِٔشُک اٟزَُّج١َ ٟرٔلَّ ُٗتََٔل بٔطٔ َٗ ِت٠َُط  َٗ َُّط یُزٔیُس  َُٜط َوصَُو یََزي أ٧َ َُّط إِٔ٪ أ٣ََِش ٤ُوُت ٣َکَا٧َطُ أ٧َ

 ًَ َّطُ  ُب بٔطٔ ا٨َّٟاُض ََل یََزي أ٧َ ا َيِْضٔ َب ٤٣َّٔ ِ ٤ََّا یُزٔیُس اْٟضَّ َّطُ إ٧ٔ َٜطُ َوصَُو یََزي أ٧َ ا َوإِٔ٪ أ٣ََِش ٌّ َ٘ َج٤ٔي ِٟ َت١ُ ا ِ٘ َّطُ ُي َٓإ٧ٔ ِت٠ٔطٔ  َ٘ ٔ ات١ُٔ ٤ََس ٟ

ِت١ُ  َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ َُٜط َوََل یَُٜوُ٪  َُّط أ٣ََِش وبَةٔ َوُيِشَح٩ُ َس٨َّة ْٔل٧َ ُ٘ ٌُ ِٟ ٤ِ٤ُِٟٔشُک أََطسَّ ا ُب ا َٗ ا ٌَ  َوُي

اہک امکل ےن ارگ اکی صخش اکی صخش وک ڑکپےل اور دورسا اس وک آرک امرڈاےل اور ولعمؾ وہ اجےئ ہک اس ےن امر ڈاےنل یہ ےک واےطس 

ونں صخش اس ےک دبےل ںیم لتق ن ے اجںیئ ےگ ارگ اس ےن اس تین ےس ںیہن ڑکپا  اھ ہکلب اس وک ہی ایخؽ  اھ ہک دورسا ڑکپا  اھ وت دو

صخش ویں یہ اےس امرے اگ وت ڑکپےن واال لتق ہن ایک اجےئ اگ نکیل اس وک تخس زسادی اجےئ یگ۔ اور دعب زسا ےک اکی ربس کت دیق ایک 



 

 

 اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اصقص اک ایبؿ

     2029    حسیث 

 ِ ي ًَ  ُ أ َ٘ ِٔ ات١ُٔ أَِو ُت َ٘ ِٟ َت١ُ ا ِ٘ ُي َٓ ٤ًَِّسا  ِي٨َُط  ًَ  ُ أ َ٘ ِٔ ٤ِّسا أَِو َي ًَ ُت١ُ اٟزَُّج١َ  ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي َتؽَّ ٨ِ٣ٔطُ  ُن َٗ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ اٗٔٔئ  َٔ ِٟ ا

 َّٟ ِئئ بٔا ًَِي٨ُطُ فٔی اٟظَّ ُٓ٘ٔئَِت  ُٗت١َٔ أَِو  َّٟٔذي  ُّٙ ا ٤ََّا ََاَ٪ َح ٠َِيطٔ زٔیَْة َوََل َٗٔؼاْؾ َوإ٧ٔ ًَ َِٟيَص  َّطُ  َٟةٔ أ٧َ ٔ َٔک ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ ٔذي َذصََب َوإ٧ٔ

٤ًَِّسا ث٥َُّ َی٤ُ  ُت١ُ اٟزَُّج١َ  ِ٘ ِو٢ٔ اٟزَُّج١ٔ َي َ٘ ٔ َٔک ٟ َُيِرَُصا َوذَٟ ات١ُٔ َطِيْئ زٔیَْة َوََل  َ٘ ِٟ ٦ٔ إَٔذا ٣َاَت ا ََل یَُٜوُ٪ َٟٔؼاحٔٔب اٟسَّ َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ وُت ا

ا٢َ ٣َ  َٗ ِبسٔ  ٌَ ِٟ ِبُس بٔا ٌَ ِٟ َُِٟحِّ َوا َُِٟحُّ بٔا ِتلَی ا َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔؼاُؾ فٔی ا ٠ًََِي٥ُِٜ ا تَٔب  ُٛ الَی  ٌَ َّ اهَّللٔ َتَباَرَک َوَت َٓإ٧ٔ َِٟ٘ٔؼاُؾ أٟک  ُط ا َٟ ٤َا یَُٜوُ٪ 

ُط َٗٔؼاْؾ َوََل زٔیَْة  َٟ ٠َِيَص  َٓ َت٠َُط  َٗ َّٟٔذي  ات٠ُٔطُ ا َٗ َت٠َُط َوإَٔذا َص٠ََک  َٗ َّٟٔذي   ًَلَی َػاحٔبٔطٔ ا

ر ڈاال ای اہک امکل ےن زدی ےن رمعو وک لتق ایک ای اس یک آھکن وھپڑ ڈایل ، دصقًا اب لبق اس ےک ہک زدی ےس اصقص ایل اجےئ اس وک رکب ےن ام

اہ ای وہ زدی یک آھکن وھپڑ ڈایل وت اس رپ دتی ای اصقص وابج ہن وہاگ ویکہکن رمعو اک قح زدی یک اجؿ ںیم  اھ ای اس یک آھکن ںیم اب زدی یہ ہن ر

 ہن ےلم اگ ویکہکن آھکن یہ ہن ریہ۔ اس یک ریظن ہی ےہ ہک زدی رمعو وک دمعاً امر ڈاےل اگ رھپ زدی یھب رماجےئ وت رمعو ےک واروثں وک اب ھچک

 اصقص اقلت رپ وہات ےہ بج وہ وخد رمایگ وت ہن اصقص ےہ ہن دتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اصقص اک ایبؿ

     2030    حسیث 

َِٟيَص بَيَِن  ا٢َ ٣َأٟک  َت١ُ َٗ ِ٘ ٤ِّسا َوََل يُ ًَ َت٠َُط  َٗ َُِٟحِّ إَٔذا  َت١ُ بٔا ِ٘ ِبُس ُي ٌَ ِٟ ِٟحَٔزأح َوا َوْز فٔی َطِيٕئ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِبٔس  ٌَ ِٟ َُِٟحِّ َوا َُِٟحُّ ا ا

ُت  ٌِ ٤ًَِّسا َوصَُو أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َت٠َُط  َٗ ِبسٔ َوإِٔ٪  ٌَ ِٟ  بٔا

ارگ الغؾ آزاد وک امر ڈاےل اگ وت الغؾ امرا اجےئ اگ اور وج آزاد الغؾ وک امر  اہک امکل ےن آزاد اور الغؾ ںیم اصقص ںیہن ےہ زومخں ںیم نکیل

 ڈاےل اگ وت آزاد ہن امرا اجےئ اگ ہی ںیم ےن تہب ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لتق دمع ںیم وفع رکےن اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع ںیم وفع رکےن اک ایبؿ

     2031    حسیث 

 ٔ ات َٗ  ٩ًَِ هَی  ٌِ وُٟوَ٪ فٔی اٟزَُّج١ٔ إَٔذا أَِوَصي أَِ٪ يُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ َّطُ أَِزَرَک ٩ِ٣َ یَزَِضي ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٤ًَِّسا إٔ٪َّ َذَٟٔک ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َت١َ  َٗ ٠ٔطٔ إَٔذا 

 َّ َُٟط َوأ٧َ ٔ َجائٔزْ  ٔسظ ٌِ ََ ٔ ٩ِ٣ٔ أَِؤَٟيائٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َُيِرٔظ  ُط أَِولَی بَٔس٣ٔطٔ ٩ِ٣ٔ 

اامؾ امکل ےن یئک اےھچ اعوملں ےس انس ہک وہ ےتہک ےھت ہک بج وتقمؽ رمےت وتق اےنپ اقلت وک اعمػ رک دے وت درتس ےہ لتق دمع 

 ںیم اس وک اےنپ وخؿ اک زایدہ اایتخر ےہ واروثں ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع ںیم وفع رکےن اک ایبؿ

     2032    حسیث 

 ًَ َِٟيَص  َُّط  َٟطُ إ٧ٔ طُ َوَیحَٔب  َّ٘ َس أَِ٪ َيِشَتٔح ٌِ ََ ٤ِسٔ  ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ُٔو  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ َي ١ْ َی٠ِز٣َُُط إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َٗ ِ٘ ًَ ات١ٔٔ  َ٘ ِٟ لَی ا

٨ِطُ  ًَ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٨ًَُِط اِطتََرَن َذَٟٔک ٨ًَِٔس ا ا  َٔ ًَ َّٟٔذي   ا

اہک امکل ےن وج صخش اقلت وک دمعا اعمػ رکدے وت اقلت رپ دتی الزؾ ہن وہیگ رگم بج ہک اصقص وفع )اعمػ( رک ےک دتی رہھٹا 

 ےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع ںیم وفع رکےن اک ایبؿ

     2033    حسیث 

َُّط یُِح٠َُس ٣ٔائََة َج٠َِسةٕ َوُيِشَح٩ُ َس٨َّة  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٤ِّسا إَٔذا ًُهَٔی  ًَ ات١ٔٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ 

 کل ےن ارگ اقلت وک وتقمؽ اعمػ رکدے بت یھب اقلت وک وس وکڑے اگلںیئ ےگ اور اکی اسؽ کت دیق رکںی ےگ۔اہک ام

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 لتق دمع ںیم وفع رکےن اک ایبؿ

     2034    حسیث 

ا ا َٔ ٌَ َٓ ُتو٢ٔ ب٨َُوَ٪ َوب٨ََاْت  ِ٘ ٨َُة َو٤َ٠ِٟٔ ِٟبَيِّ َٔک ا ًَلَی ذَٟ ا٣َِت  َٗ ٤ِّسا َو ًَ َت١َ اٟزَُّج١ُ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک َوإٔذَا  ِٟب٨ََاُت أَِ٪ َٗ ِٟب٨َُوَ٪ َوأََِی ا

 َ ِٟب ٍَ ا ِٟب٨ََأت َوََل أ٣ََِز ٠ِٟٔب٨ََأت ٣َ ًَلَی ا ِٟب٨َٔيَن َجائٔزْ  ُو ا ِٔ ٌَ َٓ ُٔوَ٪  ٌِ ٨ًَِطُ َي  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٦ٔ َوا َِٟ٘ٔيا٦ٔ بٔاٟسَّ  ٨ٔيَن فٔی ا

 اہک امکل ےن بج وکیئ صخش دمعاً امرا ایگ اور وگاوہں ےس لتق اثتب وہا اور وتقمؽ ےک ےٹیب اور ایٹیبں ںیہ وٹیبں ےن وت اعمػ رکدای نکیل

ػ وہاجےئ اگ ویکہکن وٹیبں ےک وہےت ویٹیبں ےن اعمػ ہن ایک وت ویٹیبں ےک اعمػ رکےن ےس ھچک للخ واعق ہن وہاگ ہکلب وخؿ اعم

 وہےئ اؿ وک اایتخر ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زومخں ںیم اصقص اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں ںیم اصقص اک ایبؿ

     2035    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٔ ٘ ٌِ ازُ ٨ِ٣ُٔط َوََل َي َ٘ َُّط يُ ٤ِّسا أ٧َ ًَ َْسَ یَّسا أَِو رِٔجَّل  َٛ ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ٩ِ٣َ   ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ  ١ُ ک اِْل٣َِزُ ا

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک وج صخش یسک اک اہھت ای اپؤں وتڑ ڈاےل وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ دتی الزؾ ہن آےئ 

 یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں ںیم اصقص اک ایبؿ

     2036    حسیث 

إِٔ٪  َٓ ازُ ٨ِ٣ُٔط  َ٘ ُي َٓ َّي َتبَِرأَ ٔجَزاُح َػاحٔبٔطٔ  ازُ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َحً َ٘ ا٢َ ٣َأٟک َوََل ُي ٢ٔ حٔيَن  َٗ ازٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣ِٔث١َ ُجزِٔح اِْلَوَّ َ٘ ٤ُِِٟشَت َجاَئ ُجزُِح ا

٤ُِِٟشتَ  ٢ٔ ا ٤َِِٟحزُؤح اِْلَوَّ ًَلَی ا ٠َِيَص  َٓ ٔ ٨ِ٣ٔطُ أَِو ٣َاَت  از َ٘ ٤ُِِٟشَت َوزُ َوإِٔ٪ َزاَز ُجزُِح ا َ٘ ِٟ ُضَو ا َٓ َ ُجزُِح َئؼحُّ  ٘ٔيسٔ َطِيْئ َوإِٔ٪ بََزأ



 

 

ازٔ ٨ِ٣ٔطُ َوَط١َّ  َ٘ ٤ُِِٟشَت اَز ٨ِ٣ٔطُ ََل یَِٜ  ا َ٘ ٤ُِِٟشَت إٔ٪َّ ا َٓ ًََث١ْ  ْؽ أَِو  ِ٘ ًَِيْب أَِو َن ٢ُ أَِو بََزأَِت ٔجَزاحُطُ َوبَٔضا  ٤َِِٟحزُوُح اِْلَوَّ ا٧َٔيَة ا ْٔسُ اٟثَّ

َشَس ٣ٔ  َٓ ٢ٔ أَِو  َؽ ٩ِ٣ٔ یَٔس اِْلَوَّ َ٘ ِسرٔ ٣َا َن َ٘ َٟطُ َٔ  ١ُ َ٘ ٌِ ٨َُّٜٔط ُي ا٢َ َوَل َٗ ازُ بُٔحزِحٔطٔ  َ٘ ًَلَی ٣ِٔث١ٔ َذَٟٔک َوََل ُي َِٟحَشسٔ  ِٟحَٔزاُح فٔی ا  ٨َِضا َوا

اہک امکل ےن زمخ اک اصقص ہن ایل اجےئ اگ بج کت ہک وہ صخش ااھچ ہن وہ ےل بج وہ ااھچ اجےئ اگ وت اصقص ںیل ےگ اب ارگ اجرح اک 

ح ایس یک وہج ےس رم ایگ وت رجموح رپ ھچک اتواؿ ہن یھب زمخ ااھچ وہ رک رجموح ےک لثم وہایگ وت  رتہ ںیہن وت ارگ اجرح اک زمخ ڑبھ ایگ اور اجر

 دقبر وہاگ ارگ اجرح اک زمخ ابلکل ااھچ وہایگ اور رجموح اکاہھت لش وہایگ ای اور وکیئ صقن رہ ایگ وت رھپ اجرح ےس اصقص ہن ایل اجےئ اگ نکیل

 اصقنؿ ےک دتی اس ےس ووصؽ یک اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں ںیم اصقص اک ایبؿ

     2037    حسیث 

َضا أَِو طٔ  ٌَ ٍَ إِٔػَب َل َٗ َْسَ یََسصَا أَِو  َٛ ًَِي٨ََضا أَِو   َ أ َ٘ َٔ َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  ٤ََس اٟزَُّج١ُ إ ًَ ا٢َ ٣َأٟک َوإٔذَا  َٗ ٔ ََّضا ِبَط َذٟ إ٧ٔ َٓ ّسا َٟٔذَٟٔک  ِّ٤ ٌَ َک ٣َُت

٥َِٟ یُزٔزِ  بٔطٔ ٣َا  ُئؼيبَُضا ٩ِ٣ٔ ََضِ َٓ ِؤن  َِٟحِب١ٔ أَِو بٔاٟشَّ ُب ا٣َِزأََتُط بٔا ا اٟزَُّج١ُ َيِْضٔ ازُ ٨ِ٣ٔطُ َوأ٣ََّ َ٘ ١ُٔ٘ ٣َا ُت ٌِ َُّط َي إ٧ٔ َٓ ِس  َّ٤ ٌَ ٥ِ یََت َٟ  َو

ازُ  َ٘ َِٟوِجطٔ َوََل ُي ًَلَی َصَذا ا  ٨ِ٣ٔطُ  أََػاَب ٨ِ٣َٔضا 

اہک امکل ےن ارگ یسک صخش ےن اینپ وعرت یک آھکن وھپڑ دی ای اس اک اہھت وتڑ ڈاال ای اس یک ایلگن اکٹ ڈایل دصقًا وت اس ےس اصقص ایل 

اجےئ اگ اہتبل ارگ اینپ وعرت وک ًاہیبنت ریس ای وکڑے ےس امرے اور البدصق یسک اقمؾ رپ گل رک زمخ وہاجےئ ای اصقنؿ وہاجےئ وت دتی 

 زؾ آےئ یگ اصقص ہن وہاگ۔ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زومخں ںیم اصقص اک ایبؿ

     2038    حسیث 

طُ أَ٪َّ أَبَا بَِْکٔ بِ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ثَىٔي یَِحٌَي  دٔذٔ و َحسَّ َٔ ِٟ ِْسٔ ا َٛ اَز ٩ِ٣ٔ  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أَ ٔس ب٩ِٔ   ٩َ ٣َُح٤َّ

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک اوبرکب نب زحؾ ےن اصقص ایل راؿ وتڑےن اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اسہبئ یک دتی وانجتی اک ایبؿ

 اتکب دوتیں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسہبئ یک دتی وانجتی اک ایبؿ

     2039    حسیث 

َحاَئ  َٓ ًَائٕٔذ  َت١َ اب٩َِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َ٘ َٓ ُِٟححَّأد  ُف ا ٌِ ََ ُط  َ٘ ًَِت َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َسائَٔبّة أَ ٔلَی ٩ًَِ ُس٠َِىَ ُتو٢ٔ إ ِ٘ ٤َِٟ ائٔٔذيُّ أَبُو ا ٌَ ِٟ ا

أب  َِٟدلَّ ٔ  ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ َت٠َُط ابِىٔي  َٗ ِو  َٟ ائٔٔذيُّ أََرأَیَِت  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل زَٔیَة  َ٘ َٓ ُجوَ٪ زَٔیَتطُ یَِل٠ُُب زٔیََة اب٨ِٔطٔ  ّذا تُِْخٔ

 ٥ِ َ٘ َت١ِ ی٨َِ ِ٘ ٥ِ َوإِٔ٪ ُي َ٘ ٥ٔ إِٔ٪ یُتَِرِک ی٠َِ َٗ ا٢َ صَُو إّٔذا ََاِْلَِر َ٘ َٓ 

ےہ ہک اکی اسہبئ ےن سج وک یسک احیج ےن آزاد رک دای  اھ اکی صخش ےک ےٹیب وک وج ینب اعذ ںیم  اھ امر ڈاال  امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی

وتقمؽ اک ابپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اےنپ ےٹیب یک دتی امےنگن آای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اس ےک ےئل 

اٹیب اسہبئ وک امر ڈااتل وت مت ایک مکح رکےت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اس وتق مت وک اس  دتی ںیہن ےہ وہ صخش وبال ارگ ریما

 یک دتی ادا رکین وہیت وہ صخش وبال رھپ وت اسہبئ ایک ےہ اکی التچ اسپن ےہ ارگ وھچڑ دو وت ڈس ےل ارگ امرو وت دبہل ےل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم : ابب

 سقتم ںیم ےلہپ واروثں ےس مسق ےنیل اک ایبؿ

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سقتم ںیم ےلہپ واروثں ےس مسق ےنیل اک ایبؿ

     2040    حسیث 

َّطُ أَِخبََرظُ  ٔلَی َخِيبََر ٩ِ٣ٔ َجِضٕس  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَِٔی َحِث٤ََة أ٧َ َجا إ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحيَِّؼَة ََّخَ ِو٣ٔطٔ أَ٪َّ  َٗ بََرأئ  ُٛ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ 

 ِ ًَي ٕ أَِو  ٔ بٔئِز ٘ٔير َٓ َح فٔی  ُٗت١َٔ َوُطٔ ِس  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  أُِخبَٔر أَ٪َّ  َٓ ُتَٔی ٣َُحيَِّؼُة  أ َٓ َتَی یَضُ أََػابَُض٥ِ  أ َٓ َت٠ُِت٤ُوُظ ٕن  َٗ ا٢َ أْمُتَْن َواهَّللٔ  َ٘ َٓ وَز 

َب١َ صُوَ  ِٗ َٔک ث٥َُّ أَ ُض٥ِ ذَٟ َٟ ََٓذََکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ ًَلَی  ٔس٦َ  َٗ َّي  َب١َ َحً ِٗ َ أ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ اُٟوا َواهَّللٔ ٣َا  َ٘ ِبُس  َٓ ًَ بَرُ ٨ِ٣ُٔط َو ِٛ َوأَُخوُظ حَُويَِّؼُة َوصَُو أَ



 

 

ََٓذَصَب ٣َُحيَِّؼُة ٟٔيَ  ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِّرِ یُز ب َٛ ِّرِ  ب َٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟٔذي ََاَ٪ بَٔدِيبََر  ٩َّ َتک٥ََّ٠َ َوصَُو ا یُس اٟشِّ

ا أَ  ٥َ إ٣َّٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٣َُحيَِّؼُة  َتک٥ََّ٠َ حَُويَِّؼُة ث٥َُّ َتک٠ََّ ٕب َٓ ا أَِ٪ یُِؤذ٧ُٔوا بََٔحِ ِ٪ یَُسوا َػاحَٔب٥ُِٜ َوإ٣َّٔ

َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َّا َواهَّللٔ ٣َا  َٜتَبُوا إ٧ٔ َٓ َٔک  ٥َ فٔی ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيض٥ِٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ََٜتَب إ ٠َِيطٔ َٓ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ

٥َ ُٟٔحَويَِّؼَة َو  ُٕ َل٥ُِٜ یَضُ َوَس٠َّ ٔ َتِح٠ َٓ ا٢َ أَ َٗ اُٟوا ََل  َ٘ َٓ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ َوَتِشَتحٔ ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتِح٠ ًَ اُٟوا ٣َُحيَِّؼَة َو َٗ وزُ 

 ٔ َِٟيض٥ِٔ ب ٔ َث إ ٌَ َب َٓ  ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َّی اهَّللُ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ اَر َِٟيُشوا ب٤ُِٔش٤ٔ٠ٔيَن  ٠َِيض٥ِٔ اٟسَّ ًَ َّي أُِزخ٠َِٔت  ٕة َحً َٗ ٤ٔائَٔة ٧َا

ِٟبٔئِزُ  ٘ٔيرُ صَُو ا َٔ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ا َٗ ْة َح٤َِزاُئ  َٗ ِتىٔي ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ ِس َر َ٘ َٟ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ 

یک وہج ےس ریبخ وک لہس نب ایب ہمثح وک ربخ دی ھچک ولوگں ےن وج ایکس وقؾ ےک زعمز ےھت ہک علااہلل نب لہس اور ہصیحم رقف اور االفس 

  ےئ ہصیحم ےک اپس اکی صخش آای اور ایبؿ ایک ہک علااہلل نب لہس وک یسک ےن لتق رک ےک ونکںیئ ںیم ای ےمشچ ںیم ڈاؽ دای ےہ ہصیحم ہی نس

ایک اس وک،  رک  ربی ےک وہیدویں ےک اپس آےئ اور اہک مسق دخا یک مت ےن اس وک لتق ایک ےہ وہیدویں ےن اہک مسق دخا یک مہ ےن لتق ںیہن

رھپ ہصیحم اینپ وقؾ ےک اپس آےئ اور اؿ ےس ایبؿ ایک دعب اس ےک ہصیحم اور اؿ ےک اھبیئ وحہصی وج ہصیحم ےس ڑبے ےھت اور علاارلنمح 

نب لہس)وجعلااہلل نب لہس وتقمؽ ےک اھبیئ ےھت( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےئ ہصیحم ےن اچاہ ہک ںیم ابت رکوں 

 ہکن ویہ ریبخ وک  ےئ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای زبریگ یک راعتی رک۔ وحہصی ےن ےلہپ ایبؿ ایک رھپ ہصیحم ےنویک

 ایبؿ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای وت وہیدی اہمترے لتق یک دتی دںی ای گنج رکںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

وہیدویں وک اس ابرے ںیم اھکل اوہنں ےن وجاب ںیم اھکل ہک مسق دخا یک مہ ےن اس وک لتق ںیہن ایک بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن 

وآہل وملس ےن وحہصی اور ہصیحم اور علاارلنمح ےس اہک مت مسق اھکؤ ہک وہیدویں ےن اس وک امرا ےہ وت دتی ےک دقحار وہ ےگ اوہنں ےن 

 ےگ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ااھچ ارگ وہیدی مسق اھکںیل ہک مہ ےن ںیہن امرا اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہک مہ مسق ہن اھکںیئ

 اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وہ املسمؿ ںیہن ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اےنپ اپس ےس دتی ادا یک لہس ےتہک ںیہ ہک

 وآہل وملس ےن اؿ ےک اپس وس اوٹن ےجیھب اؿ ےک  رھوں رپ اؿ ںیم ےس اکی رسخ اوینٹن ےن ےھجم الت امری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  اک ایبؿسقتم ںیم ےلہپ واروثں ےس مسق ےنیل

     2041    حسیث 



 

 

ٕ ََّخَ  وز ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔيَّ َو٣َُحيَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ ا فٔی ٩ًَِ ََُظيِر َٗ َتََفَّ َٓ ٔلَی َخِيبََر  َجا إ

ٔس٦َ ٣ُحَ  َ٘ َٓ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ َّی اهَّللُ َحَوائٔحٔض٤َٔا  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ إ ًَ َتَی صَُو َوأَُخوُظ حَُويَِّؼُة َو أ َٓ يَِّؼُة 

َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٤َٟٔکَا٧ٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَخٔيطٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٟٔيَتک٠ََّ ًَ ََٓذَصَب   ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ِّ ب َٛ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ َتک٥ََّ٠َ ًَ َٓ ِّرِ  ب َٛ رِ 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ا َطأَِ٪  ََٓذََکَ ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا حَُويَِّؼُة َو٣َُحيَِّؼُة  ٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِح٠

اُٟوا یَا َر  َٗ ات٥ُِٜٔ٠ٔ  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ أَِو  ُّ٘ ٠َِيطٔ َوَتِشَتٔح ًَ َّی اهَّللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ ٧َِحُْضِ  َٟ ٥ِ َنِظَضِس َو َٟ ُسو٢َ اهَّللٔ 

ارٕ  َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ َب١ُ أَی٤َِاَ٪  ِ٘ َٕ َن ِي َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ُتبِرٔئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا  َٓ  ٥َ زَ  َوَس٠َّ َٓ ٌٔيٕس  ا٢َ یَِحٌَي ب٩ُِ َس ٥ًََ ََُظيِرُ َٗ

 ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَزاُظ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ َّی اهَّللُ   ب٩ُِ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 نب وعسمد ریبخ وک  ےئ اور علااہلل نب لہس وک یسک ےن امر ڈال وت ہصیحم

 

 ضة
خی
م

 ریشب نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب لہس ااصنری اور 

 ا

 

 ضة
ور علاارلنمح نب لہس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آ آےئ وت علاارلنمح ےن ابت رکین اچیہ اور اؿ ےک اھبیئ وحن

 اےنپ اھبیئ ےک دقمےم ںیم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای زبریگ یک راعتی رک وت وحہصی اور ہصیحم ےن ہصق ایبؿ ایک علااہلل

 وملس ےن رفامای مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ ) اس ابت رپ ہک الفں صخش ےن اس وک امر ڈاال ےہ ( ارگ نب لہس اک ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ( اھکؤ ےگ وت وخؿ اک ااقحتسؼ )ای اقلت اک ااحتسؼ؟ ( ںیہمت احلص وہاگ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ) مہ ویکرکن اھکںیئ

اھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای وت وہیدی اچپس ںیمسق اھک رک ربی وہاجںیئ ےگ مہ اس وتق وموجد ہن ےھت ہن مہ ےن د

ہلل اوہنں ےن اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وہ اکرف ںیہ اؿ یک ںیمسق مہ ویکرکن وبقؽ رکںی ےگ ریشب نب اسیر ےن اہک رھپ روسؽ اہلل یلص ا

 ہیلع وملس ےن اےنپ اپس ےس دتی ادا یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2042    حسیث 

ُت ٤٣َّٔ  ٌِ َّٟٔذي َس٤ٔ ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا َوا ًَ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ُة فٔی َٗ ٠َِيطٔ اِْلَئ٤َّٔ ًَ ِت  ٌَ َّٟٔذي اِجَت٤َ َشا٣َٔة َوا َ٘ ِٟ ٩ِ أَِرَضي فٔی ا

َشا٣ََة ََل تَ  َ٘ ِٟ ُٔوَ٪ َوأَ٪َّ ا ٔ َيِح٠ َٓ َشا٣َٔة  َ٘ ِٟ ًُوَ٪ فٔی ا ٤ُِٟسَّ َ بٔاِْلَی٤َِأ٪ ا َِٟحٔسیٔث أَِ٪ یَِبَسأ ٔسی٥ٔ َوا َ٘ ِٟ ا أَِ٪ ا حُٔب إَٔلَّ بٔأََحٔس أ٣ََِزی٩ِٔ إ٣َّٔ

 ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّٟذٔ َي ًَلَی ا ّة  ٌَ اكٔ َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ ٨َٕة َوإِٔ٪  ٦ٔ ب٠َِٔوٕث ٩ِ٣ٔ بَيِّ ِتَٔی ُوََلةُ اٟسَّ ُتو٢ُ َزمٔی ٨ًَِٔس ََُٓلٕ٪ أَِو َیأ ِ٘ َضَذا ٤َ َٓ  ٦ُ ٠ًََِيطٔ اٟسَّ عَی  ي یُسَّ



 

 

 َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ َوََل َتحُٔب ا ًَ ِوُظ  ًَ ًَلَی ٩ِ٣َ ازَّ  ٦َ ًٔيَن اٟسَّ َشا٣ََة ٤ُ٠ِٟٔسَّ َ٘ ِٟ َِٟوِجَضئِن یُؤجُب ا  َشا٣َُة ٨ًَِٔس٧َا إَٔلَّ بٔأََحٔس َصَذی٩ِٔ ا

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ اور ںیم ےن تہب ےس اےھچ اعوملں ےس انس ےہ اور اس رپ اافتؼ ایک ےہ۔ اےلگ اور ےلھچپ 

 اھکںیئ وت دمیع مہیلع ےس مسق یل اجےئ یگ ارگ وہ املعء ےن اہک سقتم ںیم ےلہپ دمویعں ےس مسق یل اجےئ یگ وہ مسق اھکںیئ )ارگوہ مسق ہن

مسق اھکںیل ےگ وت ربی وہاجںیئ ےگ( اور سقتم دو ارموں ںیم اکی ارم ےس الزؾ وہیت ےہ ای وت وتقمؽ وخد ےہک ھجم وک الفےن ےن امرا 

وت اںیہن دو ووہجں ےس سقتم الزؾ آےئ ےہ )اور وگاہ ہن وہں( ای وتقمؽ ےک وارث یسک رپاانپ اابتشہ اظرہ رکںی اور وگایہ اکلم ہن وہ 

 یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سقتم ںیم ےلہپ واروثں ےس مسق ےنیل اک ایبؿ
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 َّٟ ٨َُّة ا ا٢َ ٣َأٟک َوت٠َِٔک اٟشُّ َشا٣َٔة أَص١ُِ َٗ َ٘ ِٟ ئٔيَن بٔا ٤َُِٟبسَّ ١ُ٤َ ا٨َّٟأض أَ٪َّ ا ًَ ٠َِيطٔ  ًَ ٥َِٟ یَز٢َِ  َّٟٔذي  َٖ ٓٔيَضا ٨ًَِٔس٧َا َوا  ًٔي ََل اِختََٔل

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  أَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِس بَسَّ َٗ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ  ٔ َِٟدَلإ ٤ِٔس َوا ٌَ ِٟ ًُو٧َُط فٔی ا َّٟٔذی٩َ یَسَّ ٔ َوا ٦ ِت١ٔ  َو اٟسَّ َٗ َِٟحارٔثٔيِّيَن فٔی  ٥َ ا َس٠َّ

ُٗت١َٔ بَٔدِيبَرَ  َّٟٔذي   َػاحٔبٔض٥ِٔ ا

اہک امکل ےن اس تنس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ ہک ےلہپ مسق اؿ ولوگں ےس یل اجےئیگ وج وخؿ ےک دمیع وہں ۔ وخاہ لتق دمع وہ ای 

   ربی ںیم امرا ایگ  اھ ےلہپ مسق اھکےن وک رفامای  اھ ۔لتق اطخ اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ینب احرث ےس نج اک زعسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2044    حسیث 

إِٔ٪ حَ  َٓ ا٢َ ٣َأٟک  َشا٣َةٔ إَٔلَّ َواَٗ َ٘ ِٟ َت١ُ فٔی ا ِ٘ ٠َِيطٔ َوََل ُي ًَ ُٔوا  َت٠ُوا ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ وا َز٦َ َػاحٔبٔض٥ِٔ َو ُّ٘ ًُوَ٪ اِسَتَح ٤ُِٟسَّ َٕ ا حْٔس ََل ٠َ

ًََسزُص٥ُِ أَِو   َّ١ َٗ إِٔ٪  َٓ ٦ٔ َخ٤ُِشوَ٪ َرُجَّل َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا  ُٕ ٩ِ٣ٔ ُوََلةٔ اٟسَّ ٔ َت١ُ ٓٔيَضا اث٨َِأ٪ َیِح٠ ِ٘ ُض٥ِ ُرزَِّت اِْلَی٤َِاُ٪ ُي ـُ ٌِ ََ ٧َک١ََ 

 َٓ ٨ُِط  ًَ ُو  ِٔ ٌَ ِٟ َُٟض٥ِ ا َّٟٔذی٩َ یَحُوُز  ٦ٔ ا ُتو٢ٔ ُوََلةٔ اٟسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٠َِيض٥ِٔ إَٔلَّ أَِ٪ ی٨َِک١َُ أََحْس ٩ِ٣ٔ ُوََلةٔ ا ََل َسبٔي١َ ًَ َٓ َٟئَٔک  إِٔ٪ ٧َک١ََ أََحْس ٩ِ٣ٔ أُو

 َٗ ٦ٔ إَٔذا ٧َک١ََ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔلَی اٟسَّ َٟ إ ٩ِ ََل َیُحوُز  ًَلَی ٩ِ٣َ بَقَٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ إَٔذا ٧َک١ََ أََحْس ٤٣َّٔ ٤ََّا تَُززُّ اِْلَی٤َِاُ٪  ا٢َ ٣َأٟک َوإ٧ٔ َٗ طُ ا٢َ َیِحٌَي 



 

 

إٔ٪َّ  َٓ ٦ٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ َواحّٔسا  ٩ًَِ اٟسَّ ُو  ِٔ ٌَ ِٟ َُٟض٥ِ ا َّٟٔذی٩َ یَحُوُز  ٦ٔ ا إِٔ٪ ٧َک١ََ أََحْس ٩ِ٣ٔ ُوََلةٔ اٟسَّ َٓ ْو  ِٔ ًَلَی ٩ِ٣َ بَقَٔی ٩ِ٣ٔ  ًَ اِْلَی٤َِاَ٪ ََل تَُززُّ 

٤ُِٟسَّ  ًَلَی ا ٩ِٜٔ اِْلَی٤َِاُ٪ إَٔذا ََاَ٪ َذَٟٔک تَُززُّ  ٩ًَِ اِْلَی٤َِأ٪ َوَل ٦ٔ إَٔذا ٧َک١ََ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َخ٤ُِشوَ٪ ُوََلةٔ اٟسَّ ٔ َيِح٠ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ عَی 

 َٟ إِٔ٪  َٓ ُٕ إَٔلَّ َرُجَّل َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا  ٔ ٥َِٟ یُوَجِس أََحْس یَِح٠ إِٔ٪  َٓ َٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ًَلَی ٩ِ٣َ َح٠َ وا َخ٤ِٔشيَن َرُجَّل ُرزَِّت اِْلَی٤َِاُ٪  ُِ ٥ِ یَِب٠ُ

َٕ صَُو َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا َوبَزَٔئ  ٠َِيطٔ َح٠َ ًَ َّٟٔذي ازُّعَٔی   ا

 یل اجںیئ یگ بج وہ اچپس آدیم وہں وت رہ اکی ےس اکی اہک امکل ےن ارگ دمیع مسق اھکںیل وت اؿ ےک وخؿ اک دمویعں ےس اچپس ںیمسق

اکی مسق یل اجےئ یگ اور اچپس ےس مک وہں ای ضعب اؿ ںیم ےس مسق اھکےن ےس ااکنر رکںی وت رکمر ںیمسق ےل رک ںیمسق اچپس وپری 

 رھپ اصقص الزؾ ہن وہاگ ہکلب رکںی ےگ رگم بج وتقمؽ ےک واروثں ںیم نج وک وفع اک اایتخر ےہ وکیئ مسق اھکےن ےس ااکنر رکے اگ وت

بج اؿ ولوگں ںیم نج وک وفع اک اایتخر ںیہن وکیئ مسق اھکےن ےس ااکنر رکے وت ابیق ولوگں ےس مسق ںیل ےگ اور نج وک وفع اک اایتخر ےہ 

 دمیعٰ مہیلع وک اؿ ںیم ےس ارگ وکیئ اکی یھب مسق اھکےن ےس ااکنر رکے وت ابیق واروثں وک یھب مسق ہن دںی ےگ ۔ ہکلب اس وصرت ںیم

مسق دںی ےگ اؿ ںیم ےس اچپس آدویمں وک اچپس ںیمسق دںی ےگ ارگ اچپس ےس مک وہں وت رکمر رک ےک اچپس وپری رکںی ےگ ارگ 

 دمیعٰ ہیلع اکی یہ وہ وت اس ےس اچپس ںیمسق ںیل ےگ بج وہ اچپس ںیمسق اھکےل اگ ربی وہاجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ُتو٢ٔ اِْلَی٤َِا ِ٘ ٤َِٟ يَرُزُّ ُوََلةُ ا َٓ  ٔ٦ َض٤ُوَ٪ بٔاٟسَّ َسزُ یُتَّ ٌَ ِٟ َُٟض٥ِ ا ِو٦ٔ یَُٜوُ٪  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َٗ ُٕ ٔ َُّط َیِح٠ ًََسْز أ٧َ ُض٥ِ  َٟ ٠َِيض٥ِٔ َوص٥ُِ َنََفْ  ًَ  ٪َ

ًََسزٔص٥ِٔ َوََل  ِسرٔ  َ٘ ٠َِيض٥ِٔ َٔ ًَ ٍُ اِْلَی٤َِاُ٪  َل ِ٘ ٔشطٔ َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا َوََل ُت ِٔ ٩ًَِ َن َٕ ١َُُّ  ١َُُّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔ َیبَِرُُئَ٪ زُوَ٪ أَِ٪ یَِح٠

ٔشطٔ َخ٤ِٔشيَن یَ  ِٔ ٩ًَِ َن  ٤ٔي٨ّاإِٔنَشإ٪ 

اہک امکل ےن ارگ اکی وقؾ یک وقؾ وک سج ںیم تہب آدیم وہں وخؿ یک تمہت ےگل اور وتقمؽ ےک وارث اؿ ےس مسق انیل اچںیہ وت رہ 

 صخش اؿ ںیم ےس اچپس اچپس ںیمسق اھکےئ اگ ہی ہن وہاگ ہک اچپس ںیمسق بس رپ ےک می وہاجںیئ ہی ںیم ےن ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2046    حسیث 

تُ  ِ٘ ٤َِٟ ًََؼَبةٔ ا ٔلَی  َشا٣َُة َتٔؼيرُ إ َ٘ ِٟ ا٢َ َوا َٗ ُت فٔی َذَٟٔک  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوصََذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ ٔش٤ُوَ٪ َٗ ِ٘ َّٟٔذی٩َ َي ٦ٔ ا و٢ٔ َوص٥ُِ ُوََلةُ اٟسَّ

َشا٣َتٔض٥ِٔ  َ٘ َت١ُ َٔ ِ٘ َّٟٔذی٩َ يُ ٠َِيطٔ َوا ًَ 

 و ں یک رطػ وہیگ وج وخؿ ےک امکل ںیہ ایہن وک مسق دی اجیت ےہ اور ایہن یک مسق اھکےن ےس 
صی
غ

اہک امکل ےن سقتم وتقمؽ یک 

 اصقص ایل اجات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

     2047    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٥ِ َی٩ُِٜ َٗ َٟ ٤ِٔس أََحْس ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َوإِٔ٪  ٌَ ِٟ َشا٣َٔة فٔی ا َ٘ ِٟ ُٕ فٔی ا ٔ َُّط ََل َیِح٠ يطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ

وْ  ِٔ ًَ َشا٣َْة َوََل  َٗ ٤ِٔس  ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ ٠ََِٓيَص ٨٠َِّٟٔشأئ فٔی  ُتو٢ٔ ُوََلْة إَٔلَّ ا٨َِّٟشاُئ  ِ٘ ٤َ٠ِٟٔ 

 ےہ ہک سقتم ںیم وعروتں ےس مسق ہن یل اجےئ اگ اور وج وتقمؽ یک وارث اہک امکل ےن امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن

 فرػ وعرںیت وہں وت اؿ وک لتق دمع ںیم ہن سقتم اک اایتخر وہاگ ہن وفع اک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیماتکب سقتم ےک ایبؿ  :   ابب

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

     2048    حسیث 

 ٔ اُٟوا ٧َِح٩ُ ٧َِح٠ َ٘ َٓ ُتو٢ٔ أَِو ٣ََوأٟيطٔ  ِ٘ ٤َِٟ ًََؼَبُة ا ا٦َ  َٗ َُّط إَٔذا  ٤ِّسا أ٧َ ًَ َت١ُ  ِ٘ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ ُي ُّٙ َز٦َ َػاحٔب٨َٔا َٗ ُٕ َوَنِشَتٔح

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ُض٥ِ  َٟ ٤ََِٟوالٔی أَِولَی بَٔذَٟٔک ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََٓذَٟٔک  َؼَبُة َوا ٌَ ِٟ َُٟض٩َّ ا ٠َِيَص َذَٟٔک  َٓ ٨ُِط  ًَ ُٔوَ٪  ٌِ َٓإِٔ٪ أََراَز ا٨َِّٟشاُئ أَِ٪ َي َُّض٥ِ ک   ْٔل٧َ

٠َِيطٔ  ًَ ُٔوا  ٦َ َوَح٠َ وا اٟسَّ ُّ٘ َّٟٔذی٩َ اِسَتَح  ص٥ُِ ا

 ہک مہ مسق اھک رک اصقص ںیل ےگ وت وہ اتک ےہ ارگہچ وعرںیت اعمػ اہک امکل ےن اکی صخش دمعًا امرا ایگ اس ےک ہبصع ای ومایل ےن اہک



 

 

 ے ای ومایل اؿ ےس زایدہ قحتسم ںیہ وخؿ ےک ویکہکن ویہ مسق ااھٹںیئ ےگ ۔
صی
غ

 رکدںی وت اؿ ےس ھچک ہن وہاگ ہکلب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   باب

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

     2049    حسیث 

٩َ٠ُِٗ ََل ٧ََس  ٦َ َوأََِی ا٨َِّٟشاُئ َو وا اٟسَّ ُّ٘ َس أَِ٪ َيِشَتٔح ٌِ ََ ٤ََِٟوالٔی  َؼَبُة أَِو ا ٌَ ِٟ ِت ا َٔ ًَ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪  َٗ ُّٙ ُض٩َّ أََح َٓ  َُ َز٦َ َػاحٔب٨َٔا 

 ٦ُ َؼَبةٔ إَٔذا ثََبَت اٟسَّ ٌَ ِٟ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َوا َٛ ٩ِ َتَز َّ٤٣ٔ ُّٙ َوَز أََح َ٘ ِٟ ِت١ُ َوأَِولَی بَٔذَٟٔک ْٔلَ٪َّ ٩ِ٣َ أََخَذ ا َ٘ ِٟ  َوَوَجَب ا

 وفع اہک امکل ےن اہتبل ابصعت ای ومایل ےن وخؿ اعمػ رکدای دعب فلح ااھٹےنیل ےک اور وخؿ ےک قحتسم وہاجےن ےک اور وعروتں ےن

 ےس ااکنر ایک وت وعروتں وک اصقص ےنیل اک ااقحتسؼ وہاگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

     2050    حسیث 

ا٢َ ٣َا َّيَٗ ٠َِيض٤َٔا َحً ًَ تَُرزُّ اِْلَی٤َِاُ٪  َٓ ََٓؼأًّسا  ًٔيَن إَٔلَّ اث٨َِأ٪  ٤ُِٟسَّ ٤ِٔس ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ ٔش٥ُ فٔی  ِ٘ ا َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا ث٥َُّ  ٟٔک ََل يُ َٔ ٔ َیِح٠

َٔک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا ٦َ َوذَٟ ا اٟسَّ َّ٘ ِس اِسَتَح َٗ 

 ں ےس مسق انیل رضوری ےہ اںیہن ےس اچپس ںیمسق ےل رک اصقص اک مکح رکدںی ےگ۔اہک امکل ےن لتق دمع ںیم مک ےس مک دو دمویع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخؿ ےک واروثں ںیم ےس نک نک ولوگں ےس مسق ینیل اچےہ

     2051    حسیث 

 ََ إِٔ٪ صَُو ٣َاَت  َٓ ا  ٌّ ُٗت٠ُٔوا بٔطٔ َج٤ٔي َّي ی٤َُوَت َتِحَت أَیِٔسیض٥ِٔ  َب ا٨َََّٟفُ اٟزَُّج١َ َحً ا٢َ ٣َأٟک َوإَٔذا ََضَ َشا٣َُة َٗ َ٘ ِٟ بٔض٥ِٔ ََا٧َِت ا َس ََضِ ٌِ

َت١ِ َُيِرُ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ًَلَی َرُج١ٕ َواحٕٔس َو ٥َِٟ َت٩ُِٜ إَٔلَّ  َشا٣َُة  َ٘ ِٟ ًَلَی َرُج١ٕ َواحٔسٕ َوإَٔذا ََا٧َِت ا مُّ إَٔلَّ  َٗ َشا٣َّة ََا٧َِت  َٗ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ َن َٟ  ُظ َو

اہک امکل ےن ارگ یئک آدیم لم رک اکی آدیم وک امر ڈاںیل اس رطح ہک وہ بس یک رضوبں ےس ایس وتق رمے وت بس اصقاص لتق ن ے 

 وہج ےس فرػ اکی صخش اؿ ولوگں اجںیئ ےگ اور وج دعب یئک دؿ ےک رمے وت سقتم وابج وہیگ اس وصرت ںیم سقتم یک



 

 

 ںیم ےس لتق ایک اجےئ اگ ۔ ویکہکن ہشیمہ سقتم ےس اکی یہ صخش امرا اجات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق اطخ ںیم سقتم اک ایبؿ

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ںیم سقتم اک ایبؿلتق اطخ 

     2052    حسیث 

 ٔ َشا٣َتٔض٥ِٔ َیِح٠ َ٘ و٧َُط َٔ ُّ٘ ٦َ َوَيِشَتحٔ ًُوَ٪ اٟسَّ َّٟٔذی٩َ یَسَّ ٔش٥ُ ا ِ٘ َِٟدَلإٔ ُي ِت١ٔ ا َٗ َشا٣َُة فٔی  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک ا ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا َتُٜوُ٪ َٗ

إِٔ٪ ََاَ٪ فٔی ا َٓ َیٔة  ِش٥ٔ ٣ََوارٔیثٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ َٗ ََرُ ت٠َِٔک اِْلَی٤َِأ٪ ًَلَی  ِٛ ٠َِيطٔ أَ ًَ َّٟٔذي یَُٜوُ٪  ٔلَی ا ُٗٔش٤َِت بَِي٨َُض٥ِ ٧ُٔوَز إ ُشوْر إٔذَا  ُٛ ِْلَی٤َِأ٪ 

َِٟي٤ٔيُن  ٠ًََِيطٔ ت٠َِٔک ا ُتِحبَرُ  َٓ ُٗٔش٤َِت   إَٔذا 

 ےک وماقف رتےک ںیم ےس ارگ اہک امکل ےن لتق اطخء ںیم یھب یلہپ مسق وخؿ ےک دمویعں رپ وہیگ وہ اچپس ںیمسق اھکںیئ ےگ اینپ ےصح

 ومسقں ںیم رسک ڑپے وت سج وارث رپ رسک اک زایدہ ہصح آےئ وہ وپری مسق اس ےک ےصح ںیم ریھک اجےئ یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تم اک ایبؿلتق اطخ ںیم سق

     2053    حسیث 

إِٔ٪  َٓ یََة  ٩َ َوَیأُِخِذَ٪ اٟسِّ ِٔ ٔ َُّض٩َّ َیِح٠ إ٧ٔ َٓ ُتو٢ٔ َوَرثَْة إَٔلَّ ا٨َِّٟشاُئ  ِ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ ٤َ٠ِٟٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ُط َوارْٔث إَٔلَّ َرُج١ْ َواحْٔس َٗ َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ  

 َ٤َّ َیَة َوإ٧ٔ َٕ َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا َوأََخَذ اٟسِّ ٤ِسٔ َح٠َ ٌَ ِٟ ِت١ٔ ا َٗ َِٟدَلإٔ َوََل یَُٜوُ٪ فٔی  ِت١ٔ ا َٗ َٔک فٔی   ا یَُٜوُ٪ ذَٟ

اہک امکل ےن ارگ وتقمؽ یک وارث فرػ وعرںیت وہں وت ویہ فلح ااھٹ ےک دتی ںیل یگ اور ارگ وتقمؽ اک وارث اکی یہ رمد وہ وت ایس 

  لتق اطخ ںیم ےہ ہن ہک لتق دمع ںیم۔وک اچپس ںیمسق دںی ےگ اور وہ اچپس ںیمسق اھک رک دتی ےل ےل اگ ہی مکح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سقتم ںیم ریماث اک ایبؿ



 

 

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سقتم ںیم ریماث اک ایبؿ

     2054    حسیث 

ب١َٔ ُوََلةُ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا  ٤َِٟئِّت َوأََخَواتُُط َو٩ِ٣َ َیزٔثُطُ ٩ِ٣ٔ اَٟٗ ًَلَی َٛٔتأب اهَّللٔ یَزٔثَُضا ب٨ََاُت ا نَٔی ٣َِوُروثَْة  َٓ یََة  ٦ٔ اٟسِّ ٨َِّشأئ اٟسَّ

ٍَ ا٨َِّٟشائٔ  ِز ا٨َِّٟشاُئ ٣ٔيَراثَُط ََاَ٪ ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ زٔیَتٔطٔ ْٔلَِولَی ا٨َّٟأض ب٤ٔٔيَراثٔطٔ ٣َ ٥ِ یَُِحٔ َٟ إِٔ٪  َٓ 

اہک امکل ےن بج وخؿ ےک وارث دتی وک وبقؽ رکںیل وت اس یک ےک می وماقف اتکب اہلل ےک وہیگ دتی ےک وارث وتقمؽ یک ایٹیبں 

اک اور ںینہب اور ینتج وعرںیت رتہک اپیت ںیہ وہ وہں یگ ارگ وعروتں ےک ےصح ادا رکےک ھچک چب رےہ وت وج ہبصع رقبی وہاگ وہ امیقب )ابیق( 

 وارث وہ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سقتم ںیم ریماث اک ایبؿ

     2055    حسیث 

َت١ُ َخَلأّ یُزٔیُس أَِ٪ َیأُِخَذ  ِ٘ َّٟٔذي ُي ُتو٢ٔ ا ِ٘ ٤َِٟ ُف َوَرثَٔة ا ٌِ ََ ا٦َ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک إَٔذا  طٔ ٨ِ٣َٔضا َوأَِػَحابُُط ََُيْب  َٗ ِّ٘ ِسرٔ َح َ٘ َیٔة َٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

 ٔ َشا٣ََة َیِح٠ َ٘ ِٟ ََُر زُوَ٪ أَِ٪ َيِشَت١َٔ٤ِٜ ا َٛ ١َّ َوََل  َٗ َیٔة َطِيّئا  َّٙ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٥ِ َيِشَتحٔ َٟ َٔک َو ٥ِ َیأُِخِذ ذَٟ َٟ َٕ إِٔ٪ َح٠َ َٓ ُٕ َخ٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا 

 ٔ َّٙ ح َّي یَِثبُ َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا اِسَتَح یَُة َحً ٦َ ََل َیِثبُُت إَٔلَّ بَٔد٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا َوََل َتِثبُُت اٟسِّ َیٔة َوَذَٟٔک أَ٪َّ اٟسَّ َتُط ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٦ُ ؼَّ َت اٟسَّ

ِسرٔ ٣ٔيَراثٔطٔ ٨ِ٣َٔضا َوأََخَذ  َ٘ ٔ  َ َِٟد٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا َٕ ٩ِ٣ٔ ا َِٟوَرثَةٔ أََحْس َح٠َ َس َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ََ إِٔ٪ َجاَئ  َّي َيِشَت١َٔ٤ِٜ  َٓ طُ َحً َّ٘ َح

 َٕ ٩ِ٤َ َح٠َ َٓ ُسُض  َِٟد٤ِٔشيَن َی٤ٔي٨ّا اٟشُّ ٠َِيطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ُسُض َو ٠َُط اٟشُّ َٓ  ٕ ُض٥ِ إِٔ٪ َجاَئ أَْر ْٔل٦ُٓ َٗ و ُ٘ َِٟوَرثَُة حُ َیٔة ا َّٙ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ  اِسَتَح

َِٟوَرثَٔة َُائّٔبا أَِو  ُف ا ٌِ ََ طُ َوإِٔ٪ ََاَ٪  ُّ٘ َٓإِٔ٪ َجاَئ  َو٩ِ٣َ ٧َک١ََ بََل١َ َح وا َخ٤ِٔشيَن ی٤َٔي٨ّا  َّٟٔذی٩َ َحَْضُ َٕ ا ِّ َح٠َ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ َػبًٔيا 

وٗٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ُ٘ ِسرٔ حُ َٗ ًَلَی  ُٔوَ٪  ٔ َٕ ١ٌَُّ ٨ِ٣ُٔض٤َا َیِح٠ ُِٟح٥َُ٠ َح٠َ ٔييُّ ا َّ اٟؼَّ َٔک أَِو ب٠ََ َس ذَٟ ٌِ ََ ائُٔب  َِ ِٟ ِسرٔ ٣ََوارٔیثٔض٥ِٔ ا َٗ ًَلَی  یَٔة َو سِّ

 َٗ ُت ٨ِ٣َٔضا  ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ  ا٢َ یَِحٌَي 

اہک امکل ےن ارگ وتقمؽ ےک ضعب وراثء اغبئ وہں اور ضعب احرض وج احرض وہں وہ ہی اچںیہ ہک اےنپ ےصح یک ںیمسق اھک رک دتی اک ہصح 

 اھکںیل وت دتی ںیم ےس اانپ ہصح ووصؽ رکںیل وت ہی ںیہن وہ  اتک بج کت ہک وپری ںیمسق ںیہن اھکںیئ ےگ ارگوپری اچپس ںیمسق

ےل ےتکس ںیہ ویکہکن وخؿ اثتب ںیہن وہات ریغباچپس ومسقں ےک اور بج کت وخؿ اثتب ہن وہدتی الزؾ ںیہن آیت اب وج وراثء اغبئ 



 

 

روثں ےھت اؿ ںیم ےس ارگ وکیئ آاجےئ وت وہ اےنپ ےصح ےک وماقف ںیمسق اھک رک دتی ںیم ےس اانپ ہصح ےل ےل اہیں کت ہک بس وا

 اک قح وپرا وہاجےئ۔ ارگ اایخیف اھبیئ آےئ وت اچپس ومسقں اک  اٹھ ہصح وج وہ اینت یہ ںیمسق اھکںیئ اور اانپ ہصح ےل ےل ارگ ااکنر رکے

اگ وت اس اک ہصح ابلط وہاگ ارگ ضعب وراثء اغبئ وہں وج انابغل وہں وت وج احرضںیہ اؿ ےس اچپس ںیمسق یل اجںیئ یگ اور وج اغبئ ےہ 

 آےئ اگ اس ےس یھب اس ےک ےصح ےک وماقف ںیمسق یل اجںیئ یگ اور بج وہ انابغل ابغل وہاجےئ وہ یھب اےنپ ےصح ےک وماقف وہ بج

 مسق اھکےئ ہی ںیم ےن ااھچ انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ںیم سقتم اک ایبؿ۔

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ںیم سقتم اک ایبؿ۔

     2056    حسیث 

٤ِّسا أَِو َخَلأّ ث٥َُّ َجاَئ َسيُِّسُظ ََٔظ  ًَ ِبُس  ٌَ ِٟ َُّط إَٔذا أُٔػيَب ا بٔئس أ٧َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ٍَ َطاصٔٔسظٔ َی٤ٔي٨ّا َٗ ٣َ َٕ اصٕٔس َح٠َ

 َٟ ٥ٔ٠ِ َواحَٔسّة ث٥َُّ ََاَ٪  ٌٔ ِٟ ٍِ أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٥ِ أَِس٤َ َٟ ٤ًَِٕس َوََل َخَلإٕ َو َشا٣َْة فٔی  َٗ بٔيسٔ  ٌَ ِٟ َِٟيَص فٔی ا ٔ َو ًَِبسٔظ  ُط ٗٔي٤َُة 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک بج الغؾ دصقًا ای اطخء امرا اجےئ رھپ اس اک ومٰیل اکی اکی وگاہ ےل رک آےئ وت وہ اےنپ وگاہ 

اکی مسق اھکےئ دعب اس ےک اےنپ الغؾ یک تمیق ےل ےل الغؾ ںیم سقتم ںیہن ےہ ہن دمع ںیم ہن اطخ ںیم اور ںیم ےن یسک  ےک اسھت

 الہ ملع ےس ںیہن انس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب سقتم ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  سقتم اک ایبؿ۔الغؾ ںیم

     2057    حسیث 

َشا٣َْة َو  َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ِبسٔ ا ٌَ ِٟ ًَلَی َسئِّس ا ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٤ِّسا أَِو َخَلأّ  ًَ ِبّسا  ًَ ِبُس  ٌَ ِٟ ُٗت١َٔ ا إِٔ٪  َٓ ا٢َ ٣َأٟک  ُّٙ َسيُِّسُظ َٗ ََل ی٤َٔيْن َوََل َيِشَتٔح

يَ  َٓ َٟٕة أَِو ََٔظاصٕٔس  ٔ ًَاز ٨َٕة  ُت َذَٟٔک إَٔلَّ بٔبَيِّ ٌِ ا٢َ ٣َأٟک َوَصَذا أَِحَش٩ُ ٣َا َس٤ٔ َٗ ا٢َ َیِحٌَي  َٗ  ٔ ٍَ َطاصٔسٔظ ٣َ ُٕ ٔ  ِح٠

 ہک وہ اہک امکل ےن ارگ الغؾ دمعاً ای اطخء امرا ایگ وت اےکس ومٰیل رپ ہن سقتم ےہ ہن مسق ےہ اور ومٰیل وک تمیق اک اس وتق ااقحتسؼ وہاگ بج

 ےئ ںیم ےن ہی ااھچ انس۔وگاہ اعدؽ الےئ دو ای اکی الےئ اور اکی مسق اھک



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم : ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2058    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ث٨ََا ٣َأٟک  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟيُضوزُ إ ا٢َ َجائَِت ا َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َُٟط أَ٪َّ آ وا  ََٓذََکُ  

٥َ ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اُٟوا َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوا٣َِزأَّة َز٧ََيا  َ٘ َٓ ٔ فٔی َطأِٔ٪ اٟزَِّج٥ٔ  ِوَراة َتحُٔسوَ٪ فٔی اٟتَّ

 َ٨َٓ  ٔ ِوَراة أََتِوا بٔاٟتَّ َٓ َذبُِت٥ِ إٔ٪َّ ٓٔيَضا اٟزَِّج٥َ  َٛ  ٕ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ُحُض٥ِ َویُِح٠َُسوَ٪  ـَ ِٔ ًَلَی َن ٍَ أََحُسص٥ُِ یََسُظ  َوَؿ َٓ وَصا  َْشُ

 ٣َ َ أ إَٔذا ٓٔيَضا آیَُة اٟزَّآیَةٔ اٟزَِّج٥ٔ ث٥َُّ َْقَ َٓ ٍَ یََسُظ  َٓ ٍِ یََسَک ََفَ َٓ ٕ اِر ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َسَصا  ٌِ ََ ِب٠ََضا َو٣َا  َٗ اُٟوا ا  َ٘ َٓ ِج٥ٔ 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُ  ًَ َّی اهَّللُ  أ٣َََز بٔض٤َٔا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ُس ٓٔيَضا آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َٚ یَا ٣َُح٤َّ أَیُِت َػَس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ََفَ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔج٤َا 

ِٟٔحَحاَرةَ  ٤َِٟزِأَةٔ َي٘ٔيَضا ا ًَلَی ا  اٟزَُّج١َ َیِحىٔي 

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک وہیدی روسؽ اہلل ےک اپس آےئ اور ایبؿ ایک ہک مہ ںیم ےس اکی رمد اور وعرت 

یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وترات ںیم ایک مکح ےہ رمج اک؟ وہیدویں ےن اہک مہ ںیم وج وکیئ زان رکے ےن زان ایک وت روسؽ اہلل 

اس وک مہ روسا رکےت ںیہ اور وکڑے امرےت ںیہ علااہلل نب السؾ ےن اہک مت وھجٹ وبےتل وہ وترات ںیم رمج ےہ الؤ مت وترات وک ڑپوھ 

اور اکی صخش ےن اؿ ںیم ےس اانپ اہھت رمج یک آتی رپ رھک ایل اور اس ےک اوؽ اور آرخ یک آںیتی اس وک ، اوہنں ےن وترات وک وھکال 

ڑپںیھ علااہلل نب السؾ ےن اس ےس اہک اانپ اہھت ااھٹ اس ےن وج اہھت ااھٹای وت رمج یک آتی یلکن بت بس وہیدی ےنہک ےگل ہک چس اہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن مکح ایک رمج اک وت وہ رمد اور وعرت رمج ےئک  ےئ  علااہلل نب السؾ ےن آتی رمج یک وموجد ےہ رھپ روسؽ

 علااہلل نب رمع ےن اہک ہک ںیم ےن رمد وک داھکی ہک وہ وعرت یک رطػ اتکھج  اھ اس وک اچبےن رھتپوں ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2059    حسیث 

َُٟط إٔ٪َّ اِْلََّٔخَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ٤َُِٟشئَّب أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َجاَئ إ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َٟطُ أَبُو بَِْکٕ َص١ِ ٩ًَِ َس ا٢َ  َ٘ َٓ َزنَی 

 َ َت َصَذا ْٔل بَ َذََکِ ِ٘ إٔ٪َّ اهَّلَل َي َٓ ٔ اهَّللٔ  رِ َٔٔشتِر
ٔ

ٔلَی اهَّللٔ َواِسَتت ُتِب إ َٓ َُٟط أَبُو بَِْکٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ََل  َ٘ َٓ َُيِرٔي  ٥ِ٠َ َحٕس  َٓ ٩ًَِ ًَٔبازٔظٔ  ِوبََة  ١ُ اٟتَّ

ا٢َ ْٔلَِٔی َٗ َُٟط ٣ِٔث١َ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ َّي أَتَی ٤ًََُز ب٩َِ ا ُشطُ َحً ِٔ ِرُظ َن ٥ِ٠َ  ُتِقٔ َٓ َُٟط أَبُو بَِْکٕ  ا٢َ  َٗ ُط ٤ًَُزُ ٣ِٔث١َ ٣َا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بَِْکٕ 

 َٓ َٟطُ إٔ٪َّ اِْلََّٔخَ َزنَی  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّي َجاَئ إ ُشطُ َحً ِٔ ِرُظ َن ٨ًَِطُ َرُسو٢ُ ُتِقٔ َق  أَُِعَ َٓ ٌٔيْس  ا٢َ َس َ٘

َّی اهَّللُ َّي اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اهَّللُ  ٨ِطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ زُٔق  ٌِ ٥َ ثَََلَث ٣َزَّإت ١َُُّ َذَٟٔک يُ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َث   ٌَ ََ ٠َِيطٔ  ًَ َََر  ِٛ إَٔذا أَ

ا٢َ أََيِظَتکٔی أ٦َِ بٔطٔ ٔج٨َّ  َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟؼٔحيْح  َّطُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َواهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ْة 

أ٣َََز بٔطٔ َرُس  َٓ اُٟوا ب١َِ ثَيِّْب َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٥َ أَبِْٔکْ أ٦َِ ثَيِّْب  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُٔج٥َ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ   و٢ُ اهَّللٔ َػل

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش املس ےک ےلیبق اک اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای اور اہک ہک اس انالقئ ےن 

اہلل  )اینپ رطػ ااشرہ رکےک( زان ایک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وت ےن ہی ابت اور یسک ےس وت ایبؿ ںیہن ایک وبال ںیہن اوبرکب ریض

  ہنع ےن اہک وت وتہب رک اہلل ےس اور اپھچ رہ اہلل ےک رپدے ںیم ویکہکن اہلل لج الجہل وتہب وبقؽ رکات ےہ اےنپ دنبوں یک اس وک نیکاعتٰیل

ہن وہیئ وہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای رضحت رمع ےس یھب ااسی یہ اہک اسیج ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  اھ 

رمع ےن یھب ویہ وجاب دای رھپ یھب اس وک نیک ہن وہیئ رھپ وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آای اور اہک ہک اس  رضحت

انالقئ ےن زان ایک نیت ابر اس ےن اہک اور ونیتں ابر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اس یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل بج تہب اس 

اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ولوگں ےس رفامای ایک ہی امیبر وہایگ ےہ ای اس وک  ںوؿ ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ  ےن اہک وت روسؽ

وت اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وہ دنترتس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اس اک اکنح وہا ےہ ای ںیہن ولوگں ےن اہک وہا ےہ 

  وآہل وملس ےن مکح ایک اس وک راسگنر رکےن اک وہ راسگنر رک دای ایگ ۔آپ یلص اہلل ہیلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2060    حسیث 



 

 

ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا َّ ٩ًَِ َس ُط َصز َٟ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ ُي َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َُّط  ا٢ْ یَا أ٧َ

َِٟحسٔیٔث فٔی ٣َ  ثُِت بَٔضَذا ا َحسَّ َٓ ٌٔيٕس  ا٢َ َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ََٟک  َٟکَاَ٪ َخيِّرا  ِو َستَرَِتُط بٔزَٔزائَٔک  َٟ ِي٥ٔ ب٩ِٔ َصزَّا٢ُ  ٌَ ِح٠ٕٔص ٓٔيطٔ َیزٔیُس ب٩ُِ نُ

 ٌّٙ َِٟحٔسیُث َح ي َوصََذا ا ا٢َ َیزٔیُس َصزَّا٢ْ َجسِّ َ٘ َٓ  َصزَّا٢ٕ اِْلَِس٠َٔمِّ 

دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اہک اکی صخش وک وج املس ےک ےلیبق ےس  اھ اس اک انؾ زہاؽ  اھ 

ارگ اس ربخ وک وت اپھچ اتیل وت ریتے واےطس  رتہ وہات ییحی نب دیعس ےن اہک ہک ںیم ےن اس دحثی وک اکی سلجم ںیم ایبؿ ایک ہک اے زہاؽ 

م نب زہاؽ ایملس ےھٹیب ےھت وت سیدی ےن اہک ہک زہاؽ ریمے دادا ےھت اور ہی دحثی چس ےہ ۔
 

ب

 

عب

 سج ںیم سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2061    حسیث 

ِضٔس َرُسو٢ٔ  ًَ ًَلَی  ٔشطٔ بٔاٟز٧َِّا  ِٔ ًَلَی َن  َٖ ًِتََر َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُجَّل ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ثَىٔي ٣َأٟک  َّ َحسَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  اهَّللٔ َػل ی اهَّللُ 

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُٔج٥َ  ًَ َّی اهَّللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٍَ ٣َزَّإت  ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَلَی َن َٔک یُِؤَخُذ َوَطضَٔس  ٩ِٔ٤ أَِج١ٔ ذَٟ َٓ  ٔطَضإب 

ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن َرآٔطٔ 
ٔ

ًِت  اٟزَُّج١ُ بٔا

اکی صخش ےن ارقار ایک زان اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک زامہن ںیم اور اچر ابر ارقار ایک وت روسؽ اہلل انب اہشب ےتہک ےھت ہک 

یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اس ےک رمج رکےن اک مکح ایک وہ رمج ایک ایگ انب اہشب ےن اہک ہک ایس وہج ےس آدیم اےنپ رپ وجارقار رکے 

 اس اک وماہذہ وہات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2062    حسیث 

ٔلَى َرُسو٢ٔ  َّطُ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َجاَءِت إ ََٜة أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی ٠َ٣ُِي ََّضا َز٧َِت َوؤَی ٩ًَِ  أَِخبََرِتطُ أ٧َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 َٓ ِت َجاَءِتُط  ٌَ ا َوَؿ َّ٤٠َ َٓ عٔی  ـَ َّي َت ٥َ اذَِصٔيي َحً ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َّى َحا١ْ٣ٔ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘

٠َِيطٔ  ًَ ًَتِ  اهَّللُ  َٓاِسَتِوَز ا٢َ  َٗ اِسَتِوزًٔٔيطٔ  َٓ ا٢َ اذَِصٔيي  َ٘ َٓ ِتُط َجاَءِتُط  ٌَ ا أَِرَؿ َّ٤٠َ َٓ ٌٔيطٔ  َّي تُزِٔؿ ٥َ اذَِصٔيي َحً أ٣َََز َوَس٠َّ َٓ طُ ث٥َُّ َجاَءِت 



 

 

 بَٔضا ََفُٔج٤َِت 

ی کہ ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت )اغدمہی( آیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس
مل
 ےک اپس اور اہک ںیم ےن زان ایک اور وہ علا اہلل نب ایب 

احہلم یھت آپ ےن رفامای بج وعض ک ل وہ اجےئ وت آان بج اس ےن )ہچب( انج وت رھپ آیئ آپ ےن رفامای بج دودھ ڑھچا انیل وت آان رھپ 

د رکےک رھپ آیئ بت بج وہ دودھ الپیکچ وت آیئ آپ ےن رفامای اج ڑلےک وک یسک ےک رپسد رکدے )افحتظ اور رپورش ےک واےطس وہ رپس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن مکح ایک اور وہ رمج یک آ ی ۔
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 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2063    حسیث 

ٍَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزَ  ِّی َوَجِسُت ٣َ ِو أَن َٟ ٥َ أََرأَیَِت  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َس ب٩َِ ًَُباَزَة  ٌِ ا٣َِزأَتٔی َرُجَّل أَأ٣ُِض٠ُٔطُ  َة أَ٪َّ َس

 ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة ُطَضَساَئ  ٌَ ََ َّي آتَٔی بٔأَِر  ٥ِ َحً

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اہک ہک ارگ ںیم اینپ وعرت 

 ےک اسھت یسک رمد وک اپؤں وت ایک ںیم اس وک تلہم دوں اچر وگاہ عمج رکےن کت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2064    حسیث 

ٔلَی  َُّض٤َا أَِخبََراُظ أَ٪َّ َرُج٠َئِن اِخَتَؼ٤َا إ ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ُضُض٤َا أََج١ِ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘ ِٓ ا٢َ اِْلََّخُ َوصَُو أَ َٗ َٜٔتأب اهَّللٔ َو ٔ ِٗٔف بَِي٨َ٨َا ب َٜٔتأب اهَّللٔ أََحُسص٤َُا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ا ٔ ٔف بَِي٨َ٨َا ب ِٗ ا َٓ  

ًَلَی ابِىٔي اٟزَّ َوأَِذِ٪ لٔی فٔی أَِ٪ أََتک٠ََّ  َٓأَِخبََرنٔی أَ٪َّ  زَنَی بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ًَلَی َصَذا  ا  ّٔ ًَٔشي ا٢َ إٔ٪َّ ابِىٔي ََاَ٪  َ٘ َٓ  ٥ِ ا٢َ َتک٠ََّ َٗ َتَسیُِت ٥َ  ِٓ ا َٓ ِج٥َ 

ًَلَی َٓأَِخبَرُونٔی أَ٪َّ ٣َا   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ُِٟت أَص١َِ ا َ ِّی َسأ ٔن ٤ََّا  ٨ِ٣ُٔط ب٤ٔٔائَٔة َطاةٕ َوبَٔحارٔیَٕة لٔی ث٥َُّ إ ًَا٦ٕ َوأَِخبَرُونٔی أ٧َ زٔیُب  ِِ ابِىٔي َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت

 ِٗ َ ٔ َْل ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ٥َ أ٣ََا َوا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  ا اٟزَِّج٥ُ  َٜٔتأب اهَّللٔ أ٣ََّ ٔ يَنَّ بَِي٤َُٜ٨َا ب ـٔ

ِتَٔی ا٣َِزأََة اِْلََّخٔ  ٤ُ٨َََُک َوَجارٔیَُتَک  ًَا٣ّا َوأ٣َََز أ٧َُِيّشا اِْلَِس٠َٔمَّ أَِ٪ َیأ بَُط  ٠َِيَک َوَج٠ََس اب٨َِطُ ٣ٔائَّة َوَُغَّ ًَ زٌّ  َِٓت ََفَ ًِتََر َٓإِٔ٪ ا  



 

 

َج٤ََضا ِت ََفَ َٓ ًِتََر ا َٓ  َرَج٤ََضا 

اہلل ےک اپس اکی وبال ایروسؽ اہلل آپ  ہلصی ےیجیک  اوبرہریہ اور زدی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک دو وصخشں ےن اڑگھا ایک روسؽ

 امہرا وماقف اتکب اہلل ےک اور دورسا صخش وج زایدہ دھجمسار  اھوہ وبال اہں ایروسؽ اہلل  ہلصی ےیجیک اتکب اہلل ےک اور ااجزت دےیجی ےھجم

اس ےن اس یک ویبی ےس زان ایک ولوگں ےن ھجم ےس  ابت رکےن یک آپ ےن رفامای ااھچ وبول اس ےن اہک ریمااٹیب اس صخش ےک اہں ونرک  اھ

اہک ہک ریتے ےٹیب رپرمج ےہ ںیم ےن وسرکبایں اس یک رطػ ےس دفہی دںی اور اکی ولڈنی دی رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس وپاھچ 

امای مت دونں وتاوہنں ےن اہک ہک ریمے ےٹیب رپ وس وکڑے ںیہ اور اکی ربس الجوینط اور رمج اس یک وعرت رپ ےہ روسؽ اہلل ےن رف

اک ہلصی اہلل یک اتکب ےک وماقف رکاتوہں ریتی رکبایں اور ولڈنی ریتا امؽ ےہ اس وکےل ےل اور اس ےک ےٹیب وک وس وکڑے امرےن اک 

مکح ایک اور اکی ربس کت الجونط ایک اور مکح ایک اسین ایملس وک ہک دورسے صخش یک ویبی ےک اپس اج ارگ وہ زان اک ارقار رکے وت اس وک 

 رمج رک اس ےن زان اک ارقار ایک وہ رمج یک آ ی۔
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 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلَی ٩ِ٣َ َزنَی ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ ٩ًَِ   ٌّٙ و٢ُ اٟزَِّج٥ُ فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ َح ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا

 ُٖ َرا
ٔ

ًِت َِٟحَب١ُ أَِو اَِل ٨َُة أَِو ََاَ٪ ا ِٟبَيِّ ا٣َِت ا َٗ  َوا٨َِّٟشأئ إَٔذا أُِحٔؼ٩َ إَٔذا 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک رفامےت ےھت ہک رمج اہلل یک اتکب ںیم ےہ چس ےہ وج  علا اہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انس رضحت رمع ریض

صخش زان رکے رمد وہ ای وعرت وہ نصحم وہ وت وہ رمج ایک اجےئ اگ بج اثتب وہ اچر وگاوہں ےس ای وعرت رپ ک ل ےس ای رمد اور وعرت 

 دوونں رپ ارقار ےس۔
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َُّط َوَجَس ٣َ  َٟطُ أ٧َ ََٓذََکَ   ٔ ا٦ أب أََتاُظ َرُج١ْ َوصَُو بٔاٟظَّ َِٟدلَّ َث ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرجُ ٩ًَِ أَِٔی َوإٗٔس ا٠َِّٟيثٔيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ َب َٓ َّل 



 

 

 َٓ ََٟضا  أََتاَصا َو٨ًَِٔسَصا نِٔشَوْة َحِو َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ َيِشأََُٟضا  أب أَبَا َوإٗٔس ا٠َِّٟيثٔيَّ إ َِٟدلَّ ٤َزَ ا ٌُ ٔ ا٢َ َزِوُجَضا ٟ َٗ َّٟٔذي  ََٟضا ا َذََکَ 

 ٔ ِوٟ َ٘ ََّضا ََل تُِؤَخُذ َٔ أب َوأَِخبََرَصا أ٧َ َِٟدلَّ أ٣َََز ب٩ِٔ ا َٓ  ٖٔ َرا
ٔ

ًِت ًَلَی اَِل ِت  ََ َوَت٤َّ ٔ أَبَِت أَِ٪ َت٨ِز َٓ  ََ ٔ ٨َُضا أَِطَباَظ َذَٟٔک ٟٔت٨َِز ِّ٘ ١َ ی٠َُ ٌَ طٔ َوَج

 بَٔضا ٤ًَُزُ ََفُٔج٤َِت 

 اوب وادق یثیل ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی صخش آای بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اشؾ ںیم

ےھت اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اینپ وعرت ےک اسھت اکی رمد وک اپای آپ ےن اوب وادق وک اجیھب ہک وعرت ےس اج رک وپےھچ وہ وعرت 

ےک اپس  ےئ اس ےک اپس اور وعرںیت یھٹیب ںیھت اوہنں ےن اہک وہ وج اس ےک اخودن ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ ایک 

دای ہک اخودن ےک ےنہک ےس ےھجت وماہذہ ہن وہاگ اس وک اھکسےن یھب ےگل اس مسق یک ابںیت اتہک وہ ارقار ہن رکے نکیل   اھ اور ہی یھب ہہک

 اس ےن ہن امان اور ارقار ایک زان اک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس وک رمج اک مکح ایک اور رمج یک آ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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أب ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي أ٧ََاَر بٔاِْلَبَِلٔح  َِٟدلَّ ا َػَسَر ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٦َ ٩ًَِ َس وَّ َٛ ِو٣َّة بَِلَحاَئ ث٥َُّ  ث٥َُّ  َٛ

 ُٗ ِت  َٔ ٌُ بَٔرِت ٔسىِّي َوَؿ َٛ ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ٠َِيَضا رَٔزائَُط َواِسَت٠َِقی ث٥َُّ ٣َسَّ یََسیِطٔ إ ًَ َح  ًٔي َطَ ِت َرًٔيَّ تٔی َوا٧َِتَْشَ وَّ

 َ٤ِٟ ٔس٦َ ا َٗ ٕن ث٥َُّ  ٍٕ َوََل ٣ََُفِّ يِّ ـَ َُيَِر ٣ُ َِٟيَک  ٔ ىٔي إ ـِ ٔ ب ِٗ ا َؿِت َٓ نَُن َوَُفٔ ِس ُس٨َِّت َل٥ُِٜ اٟشُّ َٗ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ ٔسی٨ََة 

َب بٔإِٔحَسي یَ  ٠ُّوا بٔا٨َّٟأض ی٤َٔي٨ّا َؤط٤َاَّل َوََضَ ـٔ َِٟوأؿَحٔة إَٔلَّ أَِ٪ َت ًَلَی ا ُت٥ِ  ِٛ ٔ ائُٔف َوتُز ََِٟفَ ا٢َ َل٥ُِٜ ا َٗ ي ث٥َُّ  ًَلَی اِْلَُِّخَ َسیِطٔ 

 ٔ ِس َرَج٥َ َرُس إ َ٘ َٓ ی٩ِٔ فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ  ائ١ْٔ ََل ٧َحُٔس َحسَّ َٗ و٢َ  ُ٘ ٩ًَِ آیَٔة اٟزَِّج٥ٔ أَِ٪ َي ٥ِ أَِ٪ َتِض٠ُٜٔوا  ُٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَّا َّی اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

و٢َ ا٨َّٟاُض َزاَز ٤ًَُزُ بِ  ُ٘ َِٟوََل أَِ٪ َي ٔسي بَٔئسظٔ  ِٔ َّٟٔذي َن ِيَدُة َوَرَج٨َ٤ِا َوا ِيُذ َواٟظَّ َٜتَبُِتَضا اٟظَّ الَی َل ٌَ أب فٔی َٛٔتأب اهَّللٔ َت َِٟدلَّ ٩ُ ا

٤َُِٟشئَّب  ٌٔيُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َٗ ٌٔيٕس  ا٢َ یَِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ ٣َأٟک  َٗ أ٧َِاَصا  ِس َْقَ َٗ َّا  َٓإ٧ٔ َة  ِٟبَتَّ اِرُج٤ُوص٤َُا أَ ِٟحٔحَّةٔ َٓ ٤َا اِنَش٠ََذ ذُو ا َٓ  

ُٗت١َٔ ًُ  َّي  يَِّب َواٟثَّ َحً ىٔي اٟثَّ ٌِ ِيَدُة َي ِيُذ َواٟظَّ ِوُُٟط اٟظَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَِحٌَي َس٤ٔ َٗ َٓاِرُج٤ُوص٤َُا ٤َزُ َرح٤َُٔط اهَّللُ  َبَة  يِّ

ةَ  ِٟبَتَّ  أَ

ػ رکنکویں اک ڈریھ اگل رک دیعس نب بیسم ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ولےٹ ینم ےس وت آپ ےن اوٹن وک اھٹبای احطب ںیم اور اکی رط



 

 

رھپ دوونں اہھت ااھٹےئ آامسؿ یک رطػ اور رفامای اے رپورداگر تہب رمع وہیئ ریمی  ۓاچدر وک اےنپ اورپ ڈاؽ دای اور تچ ٹیل گ

 اور ٹھگ آ ی وقت ریمے اور لیھپ  ےئ رتیع ریمی )ینعی وکلمں وکلمں الختف اور وکحتم لیھپ آ ی دوردراز کت ولگ راعای وہ  ےئ(

اب ااھٹ ےل ھجم وک اینپ رطػ اس احؽ ںیم ہک ریتے ااکحؾ وک اض عئ ہن رکوں اور ابعدت ںیم وکاتیہ ہن رکوں رھپ دمہنی ںیم رشتفی 

الےئ اور ولوگں وک ہبطخ انسای رفامای اے ولوگں ےنتج رطےقی ےھت بس لھک  ےئ اور ےنتج رفاضئ ےھت بس رقمر وہ ےئ اور ڈاےل  ےئ 

 ااسی ہن وہ ہک مت ج ک اجؤ داںیئ ابںیئ، اور اکی اہھت وک دورسے رپ امرا رھپ رفامای ہن ہی وہ ہک مت وھبؽ اجؤ رمج یک مت اصػ دیسیھ راہ رپ رگم

 آتی وک وکیئ ہی ےنہک ےگل مہ دو دحوں وک اہلل یک اتکب ںیم ںیہن اپےت دوھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رمج ایک ےہ اور مہ

اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رمج ایک ےہ مسق اس ذات اپک یک سج ےک اایتخر ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ولگ ہی ہن ےتہک  ےن یھب دعب آپ یلص

ہک رمع ےن ڑباھ دای اتکب اہلل ںیم وت ںیم اس آتی وک رقآؿ ںیم وھکا داتی اور ہنصحم وعرت بج زان رکںی وت راسگنر رکو اؿ وک، مہ ےن 

 ےن اہک ہک رھپ ذی اہجحل اک ہنیہم ہن زگرا  اھ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع لتق ےئک  ےئ ۔اس آتی وک ڑپاھ ےہ دیعس نب بیسم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَلٔیُّ بِ ٩ًَِ ًُثِ  َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ أ٣َََز بَٔضا أَِ٪ تُزَِج٥َ  َٓ  ٕ ةٔ أَِطُضز ََٟسِت فٔی ٔستَّ ِس َو َٗ  ٕ ُتَٔی بٔا٣َِزأَة اَ٪ أ َّٔ ًَ َِٟيَص َذَٟٔک ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٩ُ أَِٔی كَأٟٕب 

و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َوَح٠٤ُُِط َوَٓٔؼاُُٟط ثَََلثُو ُ٘ الَی َي ٌَ ٠َِيَضا إٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت َٟئِن ًَ ٩َ أَِوََلَزص٩َُّ َحِو ٌِ َِٟوأَٟساُت یُزِٔؿ ا٢َ َوا َٗ َ٪ َطِضّزا َو

َث ًُثِ  ٌَ َب َٓ ٠ًََِيَضا  ََل َرِج٥َ  َٓ  ٕ َة أَِطُضز َِٟح١ُ٤ِ یَُٜوُ٪ ٔستَّ ا َٓ َة  ًَ َوَجَسصَا ََا٠َ٣ٔئِن ٩ِ٤َٟٔ أََراَز أَِ٪ یُت٥َّٔ اٟزََّؿا َٓ اَ٪ فٔی أَثَزَٔصا  َّٔ ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ 

ِس ُرٔج٤َِت  َٗ 

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت امثعؿ ےک اپس اکی وعرت آیئ سج اک ہچب ھچ ےنیہم ںیم دیپا وہا  اھ آپ ےن اس ےک رمج اک مکح ایک رضحت 

ےہ یلع ےن رفامای ہک اس رپ رمج ںیہن وہ اتک اہلل لج الجہل رفامات ےہ اینپ اتکب ںیم آدیم اک ک ل اور دودھ ڑھچاان سیت ےنیہم ںیم وہات 

دورسی ہگج رفامات ےہ امںیئ اےنپ وچبں وک وپرے دو ربس دودھ الپںیئ وج صخش راضتع وک وپرا رکان اچےہ وت ک ل ےک ھچ ےنیہم وہےئ اور 

اس وہج ےس رمج ںیہن ےہ۔ رضحت امثعؿ ےن ہی نس رک ولوگں وک اجیھب اس وعرت ےک ےھچیپ )اتہک اس وک رمج ہن رکںی( داھکی وت وہ رمج 

 وہ یکچ یھت۔
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٠ًََِيطٔ اٟزَِّج٥ُ أَحِ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َ٘ َٓ ِو٦ٔ ُٟوٕن  َٗ  ١َ٤ًََ  ١ُ٤َ ٌِ َّٟٔذي َي ٩ًَِ ا ٥ِ یُِحٔؼ٩ِ ٩ًَِ اب٩َِ ٔطَضإب  َٟ  َؼ٩َ أَِو 

 انب اہشب ےس وپاھچ وج وکیئ ولاتط رکے اس اک ایک مکح ےہ انب اہشب ےن اہک ہک اس وک رمج رکان اچےئہ وخاہ نصحم وہ ای ریغ نصحم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے اس اک ایبؿوج صخش زان اک ارقار رک

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش زان اک ارقار رکے اس اک ایبؿ

     2070    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَی  ٔشطٔ بٔاٟز٧َِّا  ِٔ ًَلَی َن  َٖ ًِتََر َٟطُ َرُسو٢ُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُجَّل ا ًَا  َس َٓ  ٥َ اهَّللٔ طٔ َوَس٠َّ

٥َِٟ تُ  ُتَٔی ََٔشِوٕن َجٔسیٕس  أ َٓ َٚ َصَذا  ِو َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ُتَٔی ََٔشِوٕن ٣َُِٜشوٕر  أ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔشِوٕن  ًَ َّی اهَّللُ  ُتَٔی َػل أ َٓ ا٢َ زُوَ٪ َصَذا  َ٘ َٓ ٍِ ث٤َََزتُطُ  َل ِ٘

َّی اهَّللُ َٓأ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِس ُرَٛٔب بٔطٔ َوََلَ٪  َٗ ٩ًَِ ََٔشِوٕن  ِس آَ٪ َل٥ُِٜ أَِ٪ َت٨َِتُضوا  َٗ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  َٗ ُح٠َٔس ث٥َُّ  َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  

٨ََٟا  َّطُ ٩ِ٣َ یُِبٔسي  إ٧ٔ َٓ ٔ اهَّللٔ  رِ َٔٔشتِر
ٔ

٠َِيِشَتت َٓ اذُوَرأت َطِيّئا  َ٘ ِٟ ٔ ا ٔ اهَّللٔ ٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ٠َِيطٔ َٛٔتاَب حُُسوز ًَ َحَتُط ن٥ُِٔ٘  ِٔ  َػ

 اهَّللٔ 

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن ارقار ایک زان اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک زامےن ںیم آپ ےن وکڑا وگنماای وت 

ا  اھ آپ یلص این وکڑا آای سج اک رسا یھب ںیہن اٹک  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامایس ےس رنؾ الؤ رھپ اکی وکڑا آای وج ابلکل وٹاٹ وہ

وملس ےن اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفام اس ےس تخس الؤ رھپ اکی وکڑا آای وج وساری ںیم اکؾ آای  اھ اور رنؾ وہ ایگ  اھ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل 

س مسق مکح ایک اس وکڑے ےس امرےن اک دعب اس ےک رفامای اے ولوگں اب وہ وتق آایگ ےہ ہک مت ابز روہ اہلل یک دحوں ےس وج صخش ا

اک وکیئ انگہ رکے وت اچےیہ ہک اپھچ رےہ اہلل ےک رپدے ںیم اور وج وکیئ وھکؽ دے اگ اےنپ رپدے وک وت مہ وماقف اتکب اہلل ےک اس رپ 

 دح اقمئ رکںی ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿ ںیماتکب دحوں ےک  :   ابب

 وج صخش زان اک ارقار رکے اس اک ایبؿ

     2071    حسیث 

ًَلَی َجارٔیَٕة   ٍَ َٗ ِس َو َٗ ُتَٔی بَٔزُج١ٕ  َٙ أ ی سِّ َة ب٨َِٔت أَِٔی ًُبَِيٕس أَِخبََرِتُط أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ٔٔيَّ ٔشطٔ ٩ًَِ َػ ِٔ ًَلَی َن  َٖ ًِتََر أَِحَب٠ََضا ث٥َُّ ا َٓ بِْٔکٕ 

 ٥ِ َٟ ََٓسَک  بٔاٟز٧َِّا َو ٔلَی  َِٟحسَّ ث٥َُّ ٧ُهَٔی إ ُح٠َٔس ا َٓ أ٣َََز بٔطٔ أَبُو بَِْکٕ  َٓ  ی٩َُِٜ أَِحَؼ٩َ 

 ی د  ےس رواتی ےہ ہک ولگ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی صخش وک الےئ سج ےن اکی ابرکہ ولڈنی ےس زان 
عب
ہیفص تنب ایب 

ایک اور وہ نصحم ہن  اھ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مکح ایک اس وک وکڑا امرےن رک ےک اس وک احہلم رک دای  اھ دعب اس ےک زان اک ارقار 

 اک اس وک دح ڑپی دعب اس ےک اکنؽ دای ایگ دفک یک رطػ اکی ومعض ےہ دمہنی ےس دو دؿ یک راہ رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج صخش زان اک ارقار رکے اس اک ایبؿ

     2072    حسیث 

 َ ٤ََّا َ ١ِ َوإ٧ٔ ٌَ ِٓ ٥ِ أَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ َذَٟٔک َوَي  ٍُ ٔشطٔ بٔاٟز٧َِّا ث٥َُّ یَزِٔج ِٔ ًَلَی َن  ُٖ ٔ تَر ٌِ َّٟٔذي َي ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا َذا َٗ َٛ ًَلَی َوِجطٔ  اَ٪ َذَٟٔک ٣ٔىِّي 

َذ  َٛ َّٟٔذي صَُو ِهَّلِلَو َِٟحسَّ ا َِٟحسُّ َوَذَٟٔک أَ٪َّ ا ٠َِيطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط َوََل ُي ِ٘ َٔک ُي ُظ إٔ٪َّ ذَٟ ا ا َٟٔظِيٕئ یَِذَُکُ  ََل یُِؤَخُذ إَٔلَّ بٔأََحٔس َوِجَضئِن إ٣َّٔ

 ًَ ٖٕ ُي٘ٔي٥ُ  َرا
ٔ

ًِت ا بٔا ًَلَی َػاحٔبَٔضا َوإ٣َّٔ َٟٕة تُِثبُٔت  ٔ ًَاز ٨َٕة  ٠ًََِيطٔ بٔبَيِّ َرآٔطٔ أُٗٔي٥َ 
ٔ

ًِت ًَلَی ا ا٦َ  َٗ إِٔ٪ أَ َٓ َِٟحسُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ ا٦َ  َ٘ َّي ُي ٠َِيطٔ َحً

َِٟحسُّ   ا

اہک امکل ےن وج صخش زان اک ارقار رکے دعب اس ےک رکنم وہاجےئ اور ےہک ںیم ےن زانںیہن ایک ہکلب ںیم ےن الفان اکؾ ایک )ےسیج اینپ 

 زاناھجمس( وت اس رپ دح ہن ڑپے یگ ویکہکن دح ڑپےن ںیم ای وت وگاہ اعدؽ وہےن اچ ںیئ ای ارقار وعرت ےس احتل ضیح ںیم امجع ایک اس وک

 وہ سج رپ وہ اقمئ رےہ دح ڑپےن کت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زان یک دح ںیم فلتخم دحںیثی ۔

 وں ےک ایبؿ ںیماتکب دح :   ابب



 

 

 زان یک دح ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     2073    حسیث 

 ٩ًَِ ٥َ ُسئ١َٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُِٟحَضىٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ إِٔ٪ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َ٘ َٓ ٥ِ تُِحٔؼ٩ِ  َٟ اِْل٣ََةٔ إَٔذا َز٧َِت َو

اِج٠ُٔسو َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ََل َز٧َِت  َٗ  ٕ ٔٔير ـَ ٔ  َ ِو َٟ وَصا َو ٌُ َٓاِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ بٔي اِج٠ُٔسوَصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  َٓ َس َصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  ٌِ ََ أَِزرٔي أَ

َِٟحِب١ُ  ٔٔيرُ ا َـّ و٢ُ َواٟ ُ٘ الَی َي ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَِحٌَي َس٤ٔ َٗ ةٔ  ٌَ أَٟثةٔ أَِو اٟزَّأَ  اٟثَّ

ہلل اعتٰیل ہنع اور زدی نب اخدل ینہج ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس یسک ےن وپاھچ ہک ولڈنی اوبرہریہ ریض ا

 ریغ ہنصحم بج زان رکے وت ایک مکح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ارگ وہ زان رکے وت اس وک وکڑے امر رھپ ارگ زان رکے وت

رھپ ارگ زان رکے وت رھپ اس وک وکڑے امرو دعب اس ےک وچیھت رمہبت ای رسیتی رمہبت ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع  رھپ اس وک وکڑے امرو

 وآہل وملس ےن رفامای چیب ڈاول ایسی ولڈنی وک ارگہچ اکی ریس ےک وعض ںیم وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زان یک دح ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     2074    حسیث 

 َٗ َو َٓ  ٔٙ َٔک اٟزَّٗٔي َظ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ ذَٟ َُّط اِسَتِْکَ ُِٟد٤ُٔص َوأ٧َ ٙٔ ا ًَلَی َرٗٔي و٦ُ  ُ٘ ًَِبّسا ََاَ٪ َي ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َح٠ََسُظ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ ٧َآ َٓ ٍَ بَٔضا 

أب َونَ  َِٟدلَّ َصَضاا َّطُ اِسَتِْکَ َِٟؤٟيَسَة ْٔل٧َ ٥ِ َیِح٠ِٔس ا َٟ اُظ َو َٔ 

انعف ےس رواتی ےہ ہک اکی الغؾ رقمر  اھ اؿ الغؾ اور ولڈنویں رپ وج سمخ ںیم آیئ ںیھت اس ےن اںیہن الغؾ اور ولڈنویں ںیم ےس 

اور ولڈنی وک ہن امرا ویکہکن اس رپ ربج وہا  اکی ولڈنی ےس زربدیتس امجع ایک رضحت رمع نب اطخب ےن اس وک وکڑے امرے اور اکنؽ دای

  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زان یک دح ںیم فلتخم دحںیثی ۔

     2075    حسیث 

 ٔ ًَيَّأغ ب٩ِٔ أَِ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ َح٠َِس٧َا َوََلئَٔس ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  َٓ یِٕع  أب فٔی ٓٔتَِيٕة ٩ِ٣ٔ ُْقَ َِٟدلَّ ا٢َ أ٣َََزنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٤َِِٟدزُومٔیَّ  َة ا ٌَ ی َربٔي



 

 

 َوََلئٔٔس اِْل٣َٔاَرةٔ َخ٤ِٔشيَن َخ٤ِٔشيَن فٔی اٟز٧َِّا

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مکح ایک دح امرےن اک علا اہلل نب ایعش ےس رواتی ےہ ہک ھجم وک اور یئک وجاونں وک وج رقشی ےک ےھت رضحت 

 وت مہ ےن ولڈنویں وک اچپس اچپس وکڑے اگلےئ زان ںیم وہ ولڈنایں اامرت ینعی تیب ااملؽ یک ںیھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ور ربجا اس ےس امجع رکے اس اک ایبؿسج وعرت وک وکیئ نیھچ ےل اجےئ ا

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت وک وکیئ نیھچ ےل اجےئ اور ربجا اس ےس امجع رکے اس اک ایبؿ

     2076    حسیث 

صِ  ِس اِسُتِْکٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ َت َٓ َضا  َٟ ٔ تُوَجُس َحا٣َّٔل َوََل َزِوَد  ٤َِٟزِأَة ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا َب١ُ َٗ ِ٘ َٔک ََل ُي ِجُت إٔ٪َّ ذَٟ و٢ُ َتزَوَّ ُ٘ ُت أَِو َت

 َ ًَل ٨َْة أَِو  ًَِت ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟکَأح بَيِّ ًَلَی ٣َا ازَّ َضا  َٟ َِٟحسُّ إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٠َِيَضا ا ًَ ا٦ُ  َ٘ ََّضا ُي َصِت أَِو َجائَِت َتِسمَی إِٔ٪ ٨ِ٣َٔضا َوإ٧ٔ ََّضا اِسُتِْکٔ ی أ٧َ

ا أَِو اِس  يَحةَ ََا٧َِت بِْٔکّ ـٔ َٓ ُّ ٓٔيطٔ  َّٟٔذي َتِب٠ُ ٔ ا َِٟحا٢ٔ أَِو ٣َا أَِطَبَط صََذا ٩ِ٣ٔ اِْل٣َِز ًَلَی َذَٟٔک ا َّي أُتَٔيِت َوؤَی  اثَِت َحً َِ ٔشَضا َت ِٔ  َن

ًَِت ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َب١ِ ٨ِ٣َٔضا ٣َا ازَّ ِ٘ ٥َِٟ ُي َِٟحسُّ َو ٠َِيَضا ا ًَ ٥َِٟ َتأِٔت ََٔظِيٕئ ٩ِ٣ٔ َصَذا أُٗٔي٥َ  إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ 

ایک اہک امکل ےن ارگ وعرت احہلم وہاجےئ اور اس اک اخودن ہن وہ رھپ وہ ےنہک ےگل ہک ھجم ےس زربدیتس یسک ےن امجع ایک  اھ ای ںیم ےن اکنح 

 اھ وت ہی وقؽ اس اک وبقؽ ہن ایک اجےئ اگ ہکلب دح امری اجےئ یگ بج کت ہک اس اکنح رپ وگاہ ہن الےئ ای اینپ وبجمری اک وبثت ہن دے 

اوہں ےس ای رقےنی ےس الثم ابرکہ)ونکاری( وہ وت گ ی آےئ رفاید رکیت وہیئ اس احؽ ںیم ہک وخؿ لکن راہ وہ اس یک رشاگمہ ےس ای وگ

 الچےن ےگل اہیں کت ہک ولگ آاجںیئ ۔ ریغباؿ ابوتں ےک ااکس وقؽ وبقمؽ ہن وہاگ اور دح ڑپے یگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وعرت وک وکیئ نیھچ ےل اجےئ اور ربجا اس ےس امجع رکے اس اک ایبؿ

     2077    حسیث 

إِٔ٪ اِر  َٓ ا٢َ  َٗ َشَضا بَٔثََلٔث حَٔيٕف  ِٔ َّي َتِشَتبِرَٔئ َن ُٜٔح َحً َتَؼَبُة ََل َت٨ِ ِِ ٤ُ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوا َّي َٗ ُٜٔح َحً ََل َت٨ِ َٓ تَٔضا  ـَ َتابَِت ٩ِ٣ٔ َحِي

َشَضا ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اٟزِّیَبةٔ  ِٔ  َتِشَتبِرَٔئ َن



 

 

اہک امکل ےن سج وعرت ےس زربدیتس وکیئ امجع رکے وت وہ اکنح ہن رکے بج کت ہک اس وک نیت ضیح ہن آ ںیل ارگ ک ل اک ہبش وہ وت 

 یھب اکنح ہن رکے بج کت ہک ہی ہبش دور ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک

     2078    حسیث 

ا٢َ أَبُو اٟز٧َِّا َٗ یَٕة ث٤ََا٧ٔيَن  ًَِبّسا فٔی َٔفِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ا٢َ َج٠ََس ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ أَِٔی اٟز٧َِّاز ًَا٣ٔز ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ُِٟت  َ َشأ َٓ  ٔ ز

َِٟدلَّ  ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ِٛ ا٢َ أَِزَر َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  َة  ٌَ ِبّسا فٔی َربٔي ًَ ٤َا َرأَیُِت أََحّسا َج٠ََس  َٓ اَئ َص٥ُ٠َّ َجًزا  َٔ ُِٟد٠َ اَ٪ َوا َّٔ ًَ أب َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

ٌٔيَن  ََ َََر ٩ِ٣ٔ أَِر ِٛ یَٕة أَ  َٔفِ

علااہلل نب اعرم ےس وپاھچ  اوب زاند ےس رواتی ےہ ہک رمع نب علاا زیسی ےن اکی الغؾ وک دح ذقػ ےک ایس وکڑے اگلےئ وت ںیم ےن

ں ےن اہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اور امثعؿ اور افلخء وک اؿ ےک دعب داھکی ہک یسک ےن الغؾ وک دح ذقػ ںیم اچسیل اوہن

 وکڑے ےس زایدہ ںیہن اگلےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیماتکب دحوں ےک :   ابب

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ

     2079    حسیث 

َّطُ اِستَِبَلأَظُ  َٜأ٧َ َٓ ُط  َٟ اَ٪ اب٨ِّا  ٌَ ُط ٣ِٔؼَباْح اِسَت َٟ ا٢ُ  َ٘ ٜٔي٥ٕ اِْلَیِلٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل يُ ٙٔ ب٩ِٔ َح ُط  ٩ًَِ ُزَریِ َٟ ا٢َ  َٗ ا َجائَطُ  َّ٤٠َ ا٢َ َٓ َٗ یَا َزإ٪ 

 ًَ َٟئ٩ِٔ َج٠َِسَتطُ َْلَبُوئ٩ََّ  ا٢َ اب٨ُُِط َواهَّللٔ  َٗ ا أََرِزُت أَِ٪ أَِج٠َٔسُظ  َّ٤٠ََٓ ٠َِيطٔ  ًَ َسانٔی  ٌِ اِسَت َٓ  ْٙ ا٢َ َذَٟٔک ُزَریِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔسي بٔاٟز٧َِّا  ِٔ لَی َن

 ِٟ ِبٔس ا ًَ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٜتَِبُت ٓٔيطٔ إ َٓ ًَلَیَّ أ٣َِزُُظ  ا٢َ أَِطک١ََ  َٗ َوُظ  ِٔ ًَ  ِ ٔلَیَّ ٤ًَُزُ أَِ٪ أَٔجز ََٜتَب إ َٓ َٔک  َٟطُ ذَٟ َِٟوالٔی یَِو٣َئٕٔذ أَذَُِکُ  ٔ َوصَُو ا زٔیز ٌَ

ًَلَی أَبََویِطٔ َو  ٠َِيطٔ أَِو  ًَ ِٓتُرَٔي  ا أََرأَیَِت َرُجَّل ا ـّ ٔ أَِي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  تَِبُت إ َٛ ْٙ َو ِس َص٠َکَا أَِو أَحَ ُزَریِ ٔلَیَّ َٗ ََٜتَب إ َٓ ا٢َ  َٗ ُسص٤َُا 

َٟطُ  ُدِذ  َٓ ِس َص٠َکَا أَِو أََحُسص٤َُا  َٗ ًَلَی أَبََویِطٔ َو ِٓتُرَٔي  ٔشطٔ َوإِٔ٪ ا ِٔ َوُظ فٔی َن ِٔ ًَ أَٔجزِ  َٓ ا  َٔ ًَ َٜٔتأب اهَّللٔ إَٔلَّ أَِ٪ یُزٔیَس ٔستِّرا٤ًَُزُ إِٔ٪  ٔ   ب



 

 

ح  اھ اےنپ ےٹیب وک یسک اکؾ ےک واےطس البای اس ےن دری یک بج آای وت زرقی نب میکح ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن سج اک انؾ ابصم

ابصمح ےن اہک ہک اے زاین، اہک زرقی ےن اس ڑلےک ےن ریمے اپس رفاید یک ںیم ےن بج اس ےک ابپ وک دح امرین اچیہ وت وہ ڑلاک وبال 

ہی نس رک ریحاؿ وہا اور اس دقمےم اک  ہلصی رکان ھجم رپ دوشار ارگ مت ریمے ابپ وک وکڑوں ےس امرو ےگ وت ںیم زان اک ارقار رک ولں اگ ںیم 

وہا وت ںیم ےن رمع نب علاا زیسی وک اھکل وہ اس زامےن ںیم احمک ےھت دمہنی ےک )املسؿ نب علااکلمل یک رطػ ےس( رمع نب علاا زیسی 

ےہ وت وفع حیحص ےہ( زرقی ےن اہک ںیم ےن رمعنب ےن وجاب اھکل ہک ڑلےک ےک وفع وک اجزئ رھک)ینعی ےٹیب ےن ارگ ابپ وک دح اعمػ رکدی 

علاا زیسی وک ہی یھب اھکل  اھ ہک ارگ وکیئ صخش دورسے رپ تمہت زان یک اگلےئ ای اس ےک امں ابپ وک اور امں ابپ اس ےک رم  ےئ وہں ای 

 تمہت زان یک اگلےئ ارگ وہ اعمػ دوونں ںیم ےس اکی رم ایگ وہ وت رھپ ایک رکے، رمع نب علاا زیسی ےن وجاب ںیم اھکل ہک سج صخش وک

رک دے وت وفع درتس ےہ نکیل ارگ اس ےک وادلنی وک تمہت زان یک اگلےئ وت اس اک وفع رک دانی درتس ںیہن بج ہک وادلنی رم  ےئ 

ےک واےطس وفع رک وہں ای اؿ دو ںیم ےس اکی رم ایگ وہ ہکلب دح اگل اس وک وماقف اتکب اہلل ےک رگم بج اٹیب اےنپ وادلنی اک احؽ اپھچےن 

 دے وت وفع درتس ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ

     2080    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ ٨َ  کَٗ ٠َِيطٔ بَيِّ ًَ و٦َ  ُ٘ َٕ َذَٟٔک ٨ِ٣ٔطُ أَِ٪ َت ٔظ ُٛ ُٖ إِٔ٪  ٠ًََِيطٔ یََدا تَرَي  ِٔ ٤ُ ِٟ و٢ُ َوَذَٟٔک أَِ٪ یَُٜوَ٪ اٟزَُّج١ُ ا ُ٘ ًَلَی َي إَٔذا ََاَ٪  َٓ ْة 

ُوظُ  ِٔ ًَ ا َجاَز  َٔ ٌَ َٓ ُت  ِٔ  ٣َا َوَػ

اگ وت وادلنی اک زان وگاوہں ےس اثتب وہاجےئ اگ اس  اہک امکل ےن ینعی اس وک وخػ وہ ارگ ںیم تمہت اگلےن واےل وک اعمػ ہن رکوں

 وہج ےس وفع رکدے وت وفع درتس ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یل دےنی اک ایبؿدح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگ

     2081    حسیث 

٠َِيطٔ إَٔلَّ َحسٌّ  ًَ َِٟيَص  َّطُ  ًَّة أ٧َ ِو٣ّا َج٤َا َٗ  َٖ َذ َٗ ا٢َ فٔی َرُج١ٕ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ُٗوا ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ا٢َ ٣َأٟک َوإِٔ٪ َتََفَّ َٗ  َواحْٔس 

٠َِيطٔ إَٔلَّ َحسٌّ َواحْٔس  ًَ ٠َِيَص  َٓ 



 

 

 اہک ہک وج صخش تہب ےس آدویمں رپ اکی یہ وقؽ ںیم زان یک تمہت اگلےئ وت اس رپ اکی یہ دح ڑپے یگ۔ رعوہ نب زریب ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم

     2082    حسیث 

ا٢َ أََحُس  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َرُج٠َئِن اِستَبَّا فٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ طٔ  ص٤َُا ِْٟٔلََّخٔ َواهَّللٔ ٣َا أَِٔی بٔزَإ٪ َوََل ٩ًَِ أ٣ُِّ

اِسَتَظاَر فٔی َٓ ِّی بٔزَا٧َٔيٕة  طٔ ٣َِسْح  أُم ِس ََاَ٪ ْٔلَبٔيطٔ َوأ٣ُِّ َٗ وَ٪  ا٢َ آََّخُ َٗ ُط َو ائ١ْٔ ٣ََسَح أَبَاُظ َوأ٣َُّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ َٔک ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  َُيِرُ ذَٟ

َِٟحسَّ ث٤ََا٧ٔيَن  َح٠ََسُظ ٤ًَُزُ ا َٓ َِٟحسَّ   َصَذا ٧ََزي أَِ٪ َتِح٠َٔسُظ ا

اگیل ولگچ یک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامےن ںیم اکی ےن دورسے رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک دو رمدوں ےن 

ےس اہک مسق دخا یک ریما ابپ وت دباکر ہن  اھ ہن ریمی امں دباکر یھت رضحت رمعےن اس ابت ںیم وشمرہ ایک اکی صخش وبال اس ںیم ایک 

ایک اس ےک ابپ اور امں یک فرػ یہی وخیب یھت امہرے  ربایئ ےہ اس ےن اےنپ ابپ اور امں یک وخایبں ایبؿ ںیک اور ولوگں ےن اہک

 زندکی اس وک دح ذقػ امرین اچےیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یل دےنی اک ایبؿدح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگ

     2083    حسیث 

٤ََّا أََراَز بَٔذَٟٔک  ائ٠َٔطُ إ٧ٔ َٗ زٔیٕف یَُزي أَ٪َّ  ٌِ ٖٕ أَِو َت ِذ َٗ ا٢َ ٣َأٟک ََل َحسَّ ٨ًَِٔس٧َا إَٔلَّ فٔی ٧َهِٕی أَِو  َٔک  َٗ ا٢َ ذَٟ َٗ لَی ٩ِ٣َ  ٌَ َٓ ا  ّٓ ِذ َٗ ّيا أَِو  ِٔ َن

َِٟحسُّ   ا

ػ ںیم ای یفن ںیم )یفن ےتہک ںیہ بسن دور رکےن وک الثم ہی انہک وت اےنپ ابپ اک اٹیب ںیہن اہک امکل ےن امہرے زندکی دح ںیہن ےہ رگم ذق

ےہ( ای رعتضی ںیم )ینعی ااشرے انکےئ ںیم یسک وک اگیل دانی ےسیج ایھب ایبؿ وہا( اؿ بس وصروتں ںیم دح وپری وپری الزؾ آےئ یگ 

 ؾ وہ اجےئ۔نکیل ہی رضوری ےہ ہک رعتضی ےس یفن ای ذقػ وصقمد وہان ولعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ



 

 

     2084    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا َٗ  ٔ إ َٓ ّة  َٛ َّٟٔذي ٧ُهَٔی ٠٤ِ٣َُو َِٟحسَّ َوإِٔ٪ ََا٧َِت أ٦ُُّ ا ٠َِيطٔ ا ًَ إٔ٪َّ  َٓ َُّط إَٔذا ٧َهَی َرُج١ْ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَبٔيطٔ  ٠َِيطٔ أ٧َ ًَ  َّ٪

َِٟحسَّ   ا

ی یہ اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ بج وکیئ یسک وک ایس ےک ابپ ےس یفن رکے وت دح وابج وہیگ ارگہچ اس یک امں ولڈن

 ویکں ہن وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ

     2085    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟک إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َ  َٗ ٔ ُٙ ب َُّط ی٠َُِح َِٟحسُّ َوأ٧َ ٠َِيطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َُّط ََل ُي ْک أ٧َ ُط ٓٔيَضا َٔشِ َٟ ٍُ بَٔضا اٟزَُّج١ُ َو َ٘ ٍَ فٔی اِْل٣ََٔة َي َُٟس ا ُس٤ٔ َِٟو طٔ ا

َِٟحارٔیَ  ٩ٔ٤َ َوَتُٜوُ٪ ا ََاُُئُظ حَٔؼَؼُض٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َلي َُشَ ٌِ ُي َٓ َِٟحارٔیَُة حٔيَن َح٠َ٤َِت  ٠َِيطٔ ا ًَ  ٦ُ وَّ َ٘ ًَلَی َصَذا اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َاَوُت ُط َو َٟ  ُة 

اہک امکل ےن وج وکیئ رشکی رتشمک ولڈنی ےس تبحص رکےل وت اس رپ دح ںیہن ےہ اب وج ڑلاک دیپا وہاگ اس اک بسن ایس ےس اگلای 

ی ایس یک وہاجےئ یگ امہرے اجےئ اگ اور ولڈنی یک تمیق اگل رک ابیق رشوکیں وک اؿ ےک ےصح وک وماقف تمیق ادا رکین وہیگ اور ولڈنی وپر

 زندکی یہی مکح ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب دحوں ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دح ذقػ اک ابور یفن بسن اک اور ااشرے انکےئ ںیم دورسے وک اگیل دےنی اک ایبؿ

     2086    حسیث 

ا ٠ًََِيطٔ َیوِ َٗ ُٗو٣َِِّت  َُٟط  َّٟٔذي أُح٠َِّٔت  َُّط إِٔ٪ أََػابََضا ا ُج١ٔ َجارٔیََتُط إ٧ٔ ٥َِٟ َتِح١ِٔ٤ ٢َ ٣َأٟک فٔی اٟزَُّج١ٔ یُٔح١ُّ ٟرٔلَّ ٦َ أََػابََضا َح٠َ٤َِت أَِو 

َُٟس  َو ِٟ َٙ بٔطٔ ا ِٟٔح ُ َٓإِٔ٪ َح٠َ٤َِت أ َِٟحسُّ بَٔذَٟٔک  ٨ًَِطُ ا  َوزُرَٔئ 

اکی صخش اینپ ولڈنی یسک وک ابمح رکدے )ینعی اس ےس امجع رکےن یک ااجزت دے دے رہ دنچ ہی درتس ںیہن(  اہک امکل ےن ارگ

وہ صخش اس ےس امجع رکے وت ولڈنی یک تمیق دینی وہیگ وخاہ احہلم وہ ای ہن وہ نکیل دح ہن ڑپے یگ۔ ارگ احہلم وہاجےئ یگ وت ےچب اک 

 بسن اس ےس اثتب رکدںی ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم : ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

     2087    حسیث 

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٍَ فٔی ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُُط ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ  ٩ًَِ ٧َآ َل َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اہھت اکاٹ اکی ڈاھؽ یک وچری ںیم سج یک 

  درمہ یھتتمیق نیت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

     2088    حسیث 

 ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِٔی حَُشيِٕن ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕٙ َوََل فٔی ٩ًَِ  َّ٠ ٌَ ٣ُ ٕ ٍَ فٔی ث٤ََز ِل َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِّیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َک

٤َِٟٔح٩ِّ  ُّ ث٩َ٤ََ ا ٍُ َٓٔى یَِب٠ُ ِل َ٘ ِٟ ا َٓ َِٟحزٔی٩ُ  ٤َُِٟزاُح أَِو ا إَٔذا آَواُظ ا َٓ يَشٔة َجَب١ٕ   ََحٔ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وج ویمہ درتخ رپ اتکٹل وہ ای وج رکبی اہپڑ رپ  علا اہلل نب علاارلنمح یکم ےس رواتی ےہ

 رھپیت وہ اس ےک ااھٹ ےنیل ںیم اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ رگم بج وہ رکبی اےنپ  رھ ںیم آاجےئ ای ویمہ اکٹ رک اھکےن وک ںیہک راھک اجےئ رھپ

 اگ رشبہکیط تمیق اس یک ڈاھؽ ےک ربارب وہ ۔ اس وک وکیئ رچاےئ وت اہھت اکاٹ اجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

     2089    حسیث 



 

 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ و٣َِِّت ٩ًَِ  ُ٘ َٓ  ٦َ وَّ َ٘ اَ٪ أَِ٪ ُت َّٔ ًَ أ٣َََز بَٔضا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َٓ ّة  َٚ فٔی َز٣َأ٪ ًُِث٤َاَ٪ أُِتزُجَّ ا َْسَ ّٗ بَٔثََلثَةٔ ٩ٔ أَ٪َّ َسارٔ

ٍَ ًُِث٤َاُ٪ یََسظُ  َل َ٘ َٓ ًََْشَ زِٔرَص٤ّا بٔٔسی٨َإر  ٖٔ اثِىَِي   َزَراص٥َٔ ٩ِ٣ٔ َِصِ

 ہک اکی صخش ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامےن ںیم رتجن رچاای رضحت رضحت رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ

 امثعؿ ےن اس یک تمیق وگلایئ وہ نیت درمہ اک الکن ابرہ درمہ یف دانیر ےک اسحب ےس وت رضحت امثعؿ ےن اس اک اہھت اکاٹ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

     2090    حسیث 

 ٍُ ِل َ٘ ِٟ ًَلَیَّ َو٣َا َنٔشيُت ا َِٟت ٣َا كَا٢َ  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ  َٓ ٍٔ زٔی٨َإر  ُ  َؼأًّسافٔی ُرب

دانی  رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ایھب ھچک زایدہ زامہن ںیہن وہا اور ہن ںیم وھبیل وہں ہک وچر اک اہھت رعب

 ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج وچری ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ اس اک ایبؿ

     2091    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ًَائَٔظُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل َجِت  َِٟت ََّخَ ا َٗ ََّضا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ َضا ٣َِوََلتَ ٩ًَِ  ٌَ ٔلَی ٣َََّٜة َو٣َ ََٟضا ٥َ إ أ٪ 

 َٗ  ١ٕ ٕ ٣َُزجَّ ٤َِِٟوََلَتئِن بٔبُرِز ٍَ ا َثِت ٣َ ٌَ َب َٓ  ٔٙ ی سِّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ َضا ََُُل٦ْ َٟٔبىٔي  ٌَ اُئ َو٣َ ْة َخِْضَ َٗ ٠َِيطٔ َّٔخِ ًَ ِس خٔيَم 

١َ ٣َکَا ٌَ َجُط َوَج اِسَتِْخَ َٓ ٨ُِط  ًَ  َٙ َت َٔ َٓ ِٟبُرَِز  ََل٦ُ ا ُِ ِٟ أََخَذ ا َٓ َِٟت  ا ٤َِِٟوََلَتأ٪ َٗ ٔس٣َِت ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ َوّة َوَخاَن  ٧َُط ِٟٔبّسا أَِو ََفِ

 َ ک َٓ ِٟبُرَِز  ٥ِ َیحُٔسوا ا َٟ ٨ًَُِط َوَجُسوا ٓٔيطٔ ا٠ِِّٟبَس َو وا  ُ٘ َت َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  َتا َذَٟٔک إ ٌَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة َز ًَائَٔظَة َزِوَد ا َٓک٤ََّ٠ََتا  ٤َِٟزِأََتئِن   ٤َُّ٠وا ا

َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ِبُس  ٌَ ِٟ ُشئ١َٔ ا َٓ ِبَس  ٌَ ِٟ ِيَضا َواتََّض٤ََتا ا َٟ ٔ تَبََتا إ َٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو  ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل أ٣َََزِت بٔطٔ  َٓ  َٖ ًِتََر ا َٓ

 ِٟ ًَائَٔظُة ا َِٟت  ا َٗ ِت یَُسُظ َو ٌَ ٔل ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََٓؼأًّساا٨َّٟٔييِّ َػل ٍٔ زٔی٨َإر  ُ ٍُ فٔی ُرب ِل َ٘ 

رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہکم وک ںیئگ اؿ ےک اسھت دو ولڈنایں ںیھت اؿ 

ہکم ےس اؿ دو ولڈنویں ےک اہھت  یک آزاد یک وہںیئ اور اکی الغؾ  اھ علااہلل نب ایب رکب یک اوالد اک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن



 

 

اکی اچدر یجیھب سج ںیم وصتریںی ینب وہیئ ںیھت رمدوں یک۔ اکی زبس ڑپکے ںیم ٹیپل رک یس دای  اھ اس الغؾ ےن ایک ایک ڑپکے یک 

وک آںیئ اور وہ  ویسؿ ادڑیھ رک اس ںیم ےس اچدر اکنؽ یل اور اس یک ہگج اکی الیھت وپنیتس رھک دی اور رھپ یس دای بج وہ ولڈنایں دمہنی

اامتن نج وک رضحت اعہشئ ےن اہک  اھ ہک رپسد یک اوہنں ےن اڈریھ رکداھکی وت دمنہ ےہ اچدر ںیہن ےہ ولڈنویں ےس وپاھچ ولڈنویں ےن 

 ےن رضحت اعہشئ ےس ایبؿ ایک ای اؿ وکھکل اجیھب اور اانپ امگؿ الغؾ رپاظرہ ایک بج الغؾ ےس وپاھچ ایگ وت اس ےن ارقار ایک رضحت اعہشئ

 اس ےک اہھت اکےنٹ اک مکح ایک اس اکاہھت اکاٹایگ رضحت اعہشئ ےن رفامای رعب دانیر ایزایدہ ںیم اہھت اکاٹ اجات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوج الغؾ اھبگ اجےئ رھپ وچری رکے اس ےک اہھت اکےنٹ اک ایب

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج الغؾ اھبگ اجےئ رھپ وچری رکے اس ےک اہھت اکےنٹ اک ایبؿ

     2092    حسیث 

ٔلَی  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز إ ًَ أَِرَس١َ بٔطٔ  َٓ  ْٙ ٔ َٚ َوصَُو آب ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َْسَ ٌَ ٔ ِبّسا ٟ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ أؾ َوصُ ٩ًَِ ٧َآ ٌَ ِٟ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ َس َو أ٣َٔيرُ ا

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ ٚٔ إَٔذا َْسَ ارٔ ٙٔ اٟشَّ ٔ ٍُ یَُس اِْلب َل ِ٘ ا٢َ ََل ُت َٗ ٍَ یََسُظ َو َل ِ٘ ٌٔيْس أَِ٪ َي أََِی َس َٓ ٍَ یََسُظ  َل ِ٘ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز فٔی أَيِّ َٛٔتأب َٟٔي ًَ  

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ِت یَُسظُ  اهَّللٔ َوَجِسَت صََذا ث٥َُّ أ٣َََز بٔطٔ  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ  ٤ًََُز 

انعف ےس رواتی ےہ ہک اکی الغؾ علااہلل نب رمع اک اھباگ وہا  اھ اس ےن وچری یک علااہلل نب رمع ےن اس الغؾ وک دیعس نب ااعلص ےک 

ںیہن اکاٹ اجات علااہلل  اپس اجیھب وج احمک ےھت دمہنی ےک اہھت اکےنٹ وک، دیعس نب اعص ےن ہن امان اور اہک بج وکیئ اھبگ اجےئ وت اس اک اہھت

 نب رمع ےن اہک ہک وت ےن ہی مکح سک اتکب اہلل ںیم اپای، رھپ دمع اہلل نب رمع ےن مکح ایک اس اک اہھت اکاٹ ایگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھبگ اجےئ رھپ وچری رکے اس ےک اہھت اکےنٹ اک ایبؿ وج الغؾ

     2093    حسیث 

ا َٗ ًَلَیَّ أ٣َِزُُظ  أَِطک١ََ  َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ِس َْسَ َٗ ا  ّ٘ ِبّسا آَٔ ًَ َُّط أََخَذ  َّطُ أَِخبََرُظ أ٧َ ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٙٔ ب٩ِٔ َح ِبٔس ٩ًَِ ُزَریِ ًَ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٜتَِبُت ٓٔيطٔ إ َٓ  ٢َ

ٔ أَِسأَُٟ  زٔیز ٌَ ِٟ َٚ ا َٙ إَٔذا َْسَ ٔ ِبَس اِْلب ٌَ ِٟ ٍُ أَ٪َّ ا ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َّىٔي  أَِخبَرِتُطُ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ َوالٔی َیِو٣َئٕٔذ  ِٟ ٩ًَِ َذَٟٔک َوصَُو ا ٍِ ُط  َل ِ٘ ٥َِٟ ُت  ْٙ ٔ  َوصَُو آب



 

 

ٔلَیَّ  تَِبَت إ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٔ َن٘ٔيَف َٛٔتأِی َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٔلَیَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ََٜتَب إ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَُسُظ  َٟ  َٚ َٙ إَٔذا َْسَ ٔ ِبَس اِْلب ٌَ ِٟ ٍُ أَ٪َّ ا ٨َِت َتِش٤َ ُٛ ََّک  أ٧َ

وا أَیِٔسیَضُ  ٌُ َل ِٗ ا َٓ ُة  َٗ ارٔ ُٚ َواٟشَّ ارٔ و٢ُ فٔی َٛٔتابٔطٔ َواٟشَّ ُ٘ الَی َي ٌَ ٍِ یَُسُظ َوإٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت َل ِ٘ َشَبا ٧َکَاَّل ٩ِ٣ٔ ُت َٛ ٤َا َجزَاّئ ب٤َٔا 

ًَزٔیزْ  ٍِ یََسظُ  اهَّللٔ َواهَّللُ  َل ِٗ ا َٓ ََٓؼأًّسا  ٍَ زٔی٨َإر  ُ ُتطُ ُرب َٗ ِت َْسٔ َِ إِٔ٪ ب٠ََ َٓ ٜٔي٥ْ   َح

زر قی نب میکح ےن اکی اھبےگ وہےئ الغؾ وک رگ اتفر ایک سج ےن وچری یک یھت رھپ اؿ وک ہی ہلئسم لکشم ولعمؾ وہا اوہنں ےن رمع نب 

ہی یھب اھکل ہک ںیم اتنس  اھ وج الغؾ اھبگ اجےئ رھپ وہ وچری رکے وت ااکس اہھت  علاا زیسی وک اھکل وہ اس زامےن ںیم اریماومل نینم ےھت اور

اھباگ وہا وہ وہ ہن اکاٹ اجےئ رمع نب علا ا زی سی ےن وجاب ںیم اھکل اور ریمی رحتری اک وحاہل دای اور اہک ہک وت ےن اھکل ےہ ہک وت اتنس  اھ وج الغؾ 

احالہکن اہلل ےن رفامای ےہ ہک وج رمد وچری رکے ای وعرت وچری رکے وت اؿ ےک اہھت اکوٹ ہی وچری رکے وت اس اک اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ 

دبہل ےہ اؿ ےک اکؾ اک اور ذعاب ےہ اہلل یک رطػ ےس اہلل اغبل ےہ تمکح واال سپ ارگ اس الغؾ ےن رعب دانیر ےک وماقف ای اس ےس 

 زایدہ وچری یک وہ اس اک اہھت اکٹ ڈاؽ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج الغؾ اھبگ اجےئ رھپ وچری رکے اس ےک اہھت اکےنٹ اک ایبؿ

     2094    حسیث 

َوَة ب٩َِ اٟزُّ  ًَِبسٔ اهَّللٔ َوُُعِ ٕس َوَسا٥َٟٔ ب٩َِ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٍُ ٩ًَِ ا ِل َ٘ ِٟ ُٙ ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا ٔ ِبُس اِْلب ٌَ ِٟ َٚ ا وُٟوَ٪ إَٔذا َْسَ ُ٘ ٔ ََا٧ُوا َي بَيِر

 ٍَ ٔل ُٗ 

 اقمس نب دمحم اور اسمل نب علااہلل اور رعوہ نب ازلریب ےتہک ےھت اھباگ وہا الغؾ بج اس دقر رچاےئ سج ںیم اہھت اکانٹ وابج وہات ےہ وت

 اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج الغؾ اھبگ اجےئ رھپ وچری رکے اس ےک اہھت اکےنٹ اک ایبؿ

     2095    حسیث 

َٖ ٓٔيطٔ ٨ًَِٔس٧َا َّٟٔذي ََل اِختََٔل ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک اِْل٣َِزُ ا َٗ 

 امکل ےن امہرے زندکی اس ںیم ھچک االتخػ ںیہن ےہ۔اہک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بج وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ ایکس افسرش ںیہن رکین اچےیہ ۔

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  افسرش ںیہن رکین اچےیہ ۔بج وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ ایکس

     2096    حسیث 

٥َِٟ یَُضأجزِ َص٠ََک  َّطُ ٩ِ٣َ  َٟطُ إ٧ٔ َة ٗٔي١َ  َواَ٪ ب٩َِ أ٣َُيَّ ِٔ َواَ٪ أَ٪َّ َػ ِٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َػ َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ َة ٩ًَِ َػ َواُ٪ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ِٔ ٔس٦َ َػ َ٘ َٓ  

َس رٔ  ٤َِِٟشحٔٔس َوَتَوسَّ ٨َا٦َ فٔی ا َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ا َحاَئ بٔطٔ إ َٓ  َٚ ارٔ َواُ٪ اٟشَّ ِٔ أََخَذ َػ َٓ أََخَذ رَٔزائَطُ  َٓ  ْٚ َحاَئ َسارٔ َٓ َزائَُط 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ یَُسُظ  َل ِ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُت ًَ َّی اهَّللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِّیَػل ٔن َواُ٪ إ ِٔ َٟطُ َػ ٥َِٟ أُرِٔز َصَذا َیا َرُسو٢َ   

ِب١َ أَِ٪ َتأِتَٔيىٔي بٔطٔ  َٗ ََٓضَلَّ   ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ْة  َٗ ٠ًََِيطٔ َػَس  اهَّللٔ صَُو 

ہ وہا وت وفصاؿ وفصاؿ نب علااہلل نب وفصاؿ ےس رواتی ےہ ہک وفصاؿ نب اہیم ےس یسک ےن اہک ہک سج ےن رجہت ںیہن یک وت وہ ابت

 دمہنی ںیم آےئ اور دجسم وبنی ںیم اینپ اچدر رس ےک ےلت رھک رک وس رےہ وچر آای اور اچدر اؿ یک ےل ایگ وفصاؿ ےن اھٹ رک وچر وک رگاتفر

اکےنٹ اک ایک اور روسؽ اہلل ےک اپس ےل آےئ آپ ےن وچر ےس وپاھچ ہک ایک وت ےن وفصاؿ یک اچدر رچایئ وہ وبال اہں آپ ےن اس اک اہھت 

مکح ایک وفصاؿ ےن اہک ریمی تین ہی ہن یھت ای روسؽ اہلل وہ اچدر وت اس رپ دصہق ےہ آپ ےن رفامای ھجت وک ہی ارم ریمے اپس الےن ےس 

 ےلہپ رکان  اھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب وچری ےک ایب :   ابب

 بج وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ ایکس افسرش ںیہن رکین اچےیہ ۔

     2097    حسیث 

ا َوصَُو یُ  ّٗ ِس أََخَذ َسارٔ َٗ َٟقَٔی َرُجَّل   ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ اٟزُّبَيَِر ب٩َِ ا َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٠َِلأ٪ ٩ًَِ َربٔي ٔلَی اٟشُّ زٔیُس أَِ٪ یَِذَصَب بٔطٔ إ

َظ  َت بٔطٔ اٟشُّ َٓ ِِ ا٢َ اٟزُّبَيِرُ إَٔذا ب٠ََ َ٘ َٓ ٠َِلاَ٪  َّ بٔطٔ اٟشُّ َّي أَب٠ُِ ا٢َ ََل َحً َ٘ َٓ ُط اٟزُّبَيِرُ ٟٔيُرِٔس٠َُط  َٟ  ٍَ َٔ ٍَ ٔ آ ٩َ اهَّللُ اٟظَّ ٌَ ٠َ َٓ ٠َِلاَ٪ 

 ٍَ ِّٔ ٤َُِٟظ  َوا

ر وک ڑکپے وہےئ احمک ےک اپس ےئل اجات  اھ رہعیب نب ایب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک زریب نب وعاؾ ےن اکی صخش وک داھکی ہک وہ وچ

زریب ےن افسرش یک اہک وھچڑ دے وہ وبال یھبک ںیہن وھچڑوں اگ بج کت ہک احمک ےک اپس ہن ےل اجؤں اگ زریب ےن اہک بج وت احمک ےک 



 

 

 اپس ےل ایگ وت دخا یک تنعل افسرش رکےن واےل رپ اور افسرش ام ےن واےل رپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2098    حسیث 

٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٔٙ ی سِّ ًَلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ٨َز٢ََ  َٓ ٔس٦َ  َٗ َِٟئس َواٟزِِّج١ٔ  ٍَ ا َل ِٗ َِٟي٩ٔ٤َ أَ ا

 َٟ و٢ُ أَبُو بَِْکٕ َوأَبٔيَک ٣َا  ُ٘ َي َٓ ِي١ٔ  َٓکَاَ٪ ُيَؼ١ِّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِس َه٤َ٠َُط  َٗ َِٟي٩ٔ٤َ  ًَا١َ٣ٔ ا َِٟيطٔ أَ٪َّ  ٔ َظکَا إ َُّض٥ِ َٓ ٕٚ ث٥َُّ إ٧ٔ ِي٠َُک ب٠َِٔي١ٔ َسارٔ

ُس  َ٘ و٢ُ ا٠َّٟ َٓ ُ٘ ُض٥ِ َوَي ٌَ ٣َ ُٖ ١َ اٟزَُّج١ُ یَُلو ٌَ َح َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔ أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ ّسا ْٔلَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِيٕص ا٣َِزأَة ِ٘ ٔ َت وا ً ٠ًََِيَک ب٩ِ٤َٔ بَيَّ ُض٥َّ 

 َ ٍَ َجائ َل ِٗ َ ٥ًََ أَ٪َّ اِْل ّٕ َز ٔ ُِٟحلٔیَّ ٨ًَِٔس َػائ َوَجُسوا ا َٓ أٟٔح  ِٟبَِئت اٟؼَّ أ٣ََزَ أَص١َِ صََذا ا َٓ ٠َِيطٔ بٔطٔ  ًَ ٍُ أَِو ُطضَٔس  َل ِٗ َ َٖ بٔطٔ اِْل ًِتََر ا َٓ طُ بٔطٔ 

ٔشطٔ أََطسُّ  ِٔ ًَلَی َن ًَاُُئُظ  َُٟس ا٢َ أَبُو بَِْکٕ َواهَّللٔ  َٗ ي َو ِٟيُِْسَ ِت یَُسُظ ا ٌَ ٔل ُ٘ َٓ  ُٙ ی سِّ تٔطٔ بٔطٔ أَبُو بَِْکٕ اٟؼِّ َٗ ٠ًََِيطٔ ٩ِ٣ٔ َْسٔ  ٨ًِٔٔسي 

ہک اکی صخش  نم اک رےنہ واال اہھت اپؤں اٹک وہا دمہنی ںیم آای اور اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ارت اقمس نب دمحم ےس رواتی ےہ 

ریتی رک وبال ہک  نم ےک احمک ےن ھجم رپ ملظ ایک اور وہ راوتں وک امنز ڑپاتھ  اھ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مسق ریتے ابپ یک 

۔ اافتاق اکی اہر اامس تنب سیمع اوبرکب یک یب یب اک مگ وہ ایگ ولوگں ےک اسھت وہ ڑگنلا یھب ڈوھڈنات رھپات  اھ رات وچروں یک رات ںیہن ےہ

 اور اتہک  اھ ہک اے رپورداگر ابتہ رک اس وک سج ےن اےسی کین  رھ واولں ےک اہں وچری یک، رھپ وہ اہر اکی انسر ےک اپس الم انسر وبال ےھجم

ڑگنلے ےن ارقار ایک ای وگایہ ےس اثتب وہا رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مکح ایک وت اس اک ابایں اس ڑگنلے ےن دای ےہ اس 

وہیئ  اہھت اکاٹ ایگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک مسق دخا یک ےھجم اس یک دباع وج اےنپ اورپ رکات  اھ وچری ےس زایدہ تخس ولعمؾ

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2099    حسیث 



 

 

٠َيِ  ًَ َِٟيَص  َُّط  ٠َِيطٔ إ٧ٔ ًَ َسي  ٌِ ُٚ ٣َٔزاّرا ث٥َُّ يُِشَت َّٟٔذي َيِْسٔ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا َٗ َٚ ٍٔ ٩ِ٣َ َْسَ ٍَ یَُسُظ َٟٔح٤ٔي َل ِ٘ طٔ إَٔلَّ أَِ٪ ُت

َٚ ٣َا ِب١َ َذَٟٔک ث٥َُّ َْسَ َٗ َِٟحسُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ ِس أُٗٔي٥َ  َٗ إِٔ٪ ََاَ٪  َٓ َِٟحسُّ  ٠َِيطٔ ا ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ أُٗٔي٥َ  ا ٨ِ٣ُٔط إَٔذا  ـّ ٍَ أَِي ٔل ُٗ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ  َیحُٔب ٓٔيطٔ ا

ی یک دعب اس ےک رگاتفر وہا وت بس وچرویں ےک دبےل ںیم فرػ اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ اہک امکل ےن ارگ اکی صخش ےن یئک ابر وچر

 بج اس اک اہھت ہن اٹکوہ اور وج اہھت ےنٹک ےک دعب اس ےن وچری یک رعب رانیر ےک وماقف وت ابایں اپؤں اکاٹ اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2100    حسیث 

ُت٠ُوا ِ٘ ٥ِ َي َٟ ابَٕة َو ٔ أََخَذ ٧َاّسا فٔی َٔحَ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٤ََز ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا٣َّٔل ٟ ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  َل  ٩ًَِ أَبَا اٟز٧َِّاز ِ٘ أََراَز أَِ٪ َي َٓ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ أَِو أََحّسا 

ِو أََخِذَت  َٟ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا َِٟيطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ ََٜتَب إ َٓ ٔ فٔی َذَٟٔک  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  ََٜتَب إ َٓ ُت١َ  ِ٘   بٔأَِيَْسٔ َذَٟٔک َي

ر ایک رھپ اوہنں ےن یسک وک لتق اوب زاند ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب علاا زیسی ےک اکی اعلم ےن دنچ آدویمں وک ڈیتیک ںیم رگاتف

ںیہن ایک  اھ اعلم ےن اچاہ ہک اؿ ےک اہھت اکےٹ ای اؿ وک لتق رکے رھپ رمع نب علاا زیسی وک اس ابرے ںیم اھکل اوہنں ےن وجاب ںیم 

 اھکل ہک ارگ وت آاسؿ ارم وک اایتخر رکے وت  رتہ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2101    حسیث 

 ٔٚ ّة بٔاِْلَِسَوا ًَ ًَّٟٔي َتُٜوُ٪ ٣َِوُؿو َة ا٨َّٟأض ا ٌَ ٔ ُٚ أ٣َِت َّٟٔذي َيِْسٔ و٢ُ اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ُ٘ ا٢َ ٣َأٟک َي َٗ َٗ َزّة  َزَصا ٣َُِحَ ِس أََِحَ

 َّ َب٠َ َٓ  ٔ زٔظ َٚ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيّئا ٩ِ٣ٔ َٔحِ َُّط ٩ِ٣َ َْسَ ٕف إ٧ٔ ٌِ ََ ٔلَی  َضا إ ـَ ٌِ ََ وا  ٍُ أَص٠َُِضا فٔی أَِؤًَيتٔض٥ِٔ َوَؿ٤ُّ ِل َ٘ ِٟ ٗٔي٤َُتُط ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا

َٔ ٨ًَِٔس ٣ََتأًطٔ أَ  ٤ََِٟتا ٍَ َسَواْئ ََاَ٪ َػاحُٔب ا ِل َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ إٔ٪َّ  َِٟيَّل َذَٟٔک أَِو ٧ََضاّرآَ ٥َِٟ َی٩ُِٜ   ِو 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک وج صخش ابزار ےک اؿ امولں وک رچاےئ نج وک اموکلں ےن یسک ربنت ںیم وفحمظ رکےک راھکوہ 

وموجد وہ ای ہن وہ رات وک وہ ای  الم رک اکی دررسے ےس، رعب دانیر ےک وماقف رچاےئ وت اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ربارب ےہ ہک امکل واہں

 دؿ وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2102    حسیث 

 ًَ ُٚ ٣َا یَحُٔب  َّٟٔذي َيِْسٔ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ا٢َ ٣َأٟک َٗ َٗ ٍُ یَُسُظ  َل ِ٘ َّطُ ُت ٔلَی َػاحٔبٔطٔ إ٧ٔ يَُرزُّ إ َٓ  َٚ طُ ٣َا َْسَ ٌَ ٍُ ث٥َُّ یُوَجُس ٣َ ِل َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ ا

 ٔ ٤ََّا صَُو ب٨ِ٤َٔز َٓإ٧ٔ ٔلَی َػاحٔبٔطٔ  ٍَ إ ٔ َُ ٨ِ٣ُٔط َوزُٓ ٤ََِٟتا ِس أُخَٔذ ا َٗ ٍُ یَُسُظ َو َل ِ٘ َٕ ُت ِي َٛ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪  ارَٔٓ ٔب یُوَجُس ٨ِ٣ُٔط رٔیُح َٟةٔ اٟظَّ

٤ُِِٟشْٔکٔ إَٔذا ََشٔ  َِٟحسَّ فٔی ا ٤ََّا یُِح٠َُس ا ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ َِٟحسَّ  ُيِح٠َُس ا َٓ َِٟيَص بٔطٔ ُسِْکْ  ٤ُِِٟشْٔکٔ َو أب ا َ
َّطُ اْٟشَّ ُظ َوَذَٟٔک أ٧َ ٥َِٟ يُِشْٔکِ بَطُ َوإِٔ٪ 

ٍُ یَُس اٟشَّ  َل ِ٘ ََٜذَٟٔک ُت َٓ ُظ  بَُط ٟٔيُِشْٔکَ ٤ََّا ََشٔ ٤ََّا إ٧ٔ ٔلَی َػاحٔبَٔضا َوإ٧ٔ ِت إ ٌَ ٍِ بَٔضا َوَرَج ٔٔ ٥ِ َی٨َِت َٟ ِو  َٟ ًَّٟٔي أُخَٔذِت ٨ِ٣ُٔط َو ٔة ا َٗ ٔ ٚٔ فٔی اْٟسَّ ارٔ

َضا َٟٔيِذَصَب بَٔضا َٗ َضا حٔيَن َْسَ َٗ  َْسَ

اکاٹ اجےئ اگ اس یک  اہک امکل ےن وج صخش رعب دانیر ےک وماقف امؽ رچاےئ رھپ امؽ رسموہق امکل ےک وحاےل رکدے بت یھب اس اک اہھت

 اثمؽ ہی ےہ ہک اکی صخش ےشن یک زیچ یپ اکچ وہ اور اس یک وب آیت وہ اس ےک ہنم ےس نکیل اس وک ہشن ہن وہ وت رھپ یھب دح امرںی ےگ ویکہکن

ویکہکن اس ےن ےل  اس ےن ےشن ےک واےطس ایپ  اھ ارگہچ ہشن ہن وہا وہ، ااسی یہ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ارگہچ وہ زیچ امکل وک ریھپ دے

 اجےن ےک واےطس رچاای  اھ ارگہچ ےل ہن ایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2103    حسیث 

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ٚٔ أَ َٗ ٨ُِسو ا أَِو اٟؼُّ ٌّ ٌِٔس٢ٔ یَِح٠ٔ٤ُو٧َطُ َج٤ٔي ِٟ ُجوَ٪ بٔا َيِْخُ َٓ ا  ٌّ ُٗوَ٪ ٨ِ٣ُٔط َج٤ٔي َيِْسٔ َٓ ِٟبَِئت  ٔلَی ا ِو َیأِتُوَ٪ إ

َٔک  ُجوا ذَٟ َُّض٥ِ إَٔذا أََِّخَ ا إ٧ٔ ٌّ ِو٦ُ َج٤ٔي َ٘ ِٟ ا َیِح٠ٔ٤ُُط ا ٤َِِٟٜٔت١ٔ أَِو ٣َا أَِطَبَط َذَٟٔک ٤٣َّٔ َِٟدَظَبةٔ أَِو بٔا ا  ٣ٔ ا ٌّ ٔ َوص٥ُِ یَِح٠ٔ٤ُو٧َُط َج٤ٔي زٔظ ٩ِ َٔحِ

٠َِيض٥ِٔ  ٌَ َٓ ََٓؼأًّسا  ٍُ َوَذَٟٔک ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ  ِل َ٘ ِٟ ُجوا بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٣َا َیحُٔب ٓٔيطٔ ا َّ ث٩ُ٤ََ ٣َا ََّخَ َب٠َ ا٢َ َوإِٔ٪  َٓ َٗ ا  ٌّ ٍُ َج٤ٔي ِل َ٘ ِٟ ا

ًَلَی حَٔستٔطٔ   َٕ َد ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ب٤ََٔتا ٥ِ ََّخَ َٟ ٍُ َو٩ِ٣َ  ِل َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ ََٓؼأًّسا  ُّ ٗٔي٤َُتُط ثَََلثََة َزَراص٥َٔ  َد ٨ِ٣ُٔض٥ِ ب٤َٔا َتِب٠ُ ٩ِ٤َ ََّخَ َٓ

٠َِيطٔ  ًَ  ٍَ ِل َٗ ََل  َٓ ُّ ٗٔي٤َُتُط ثَََلثََة َزَراص٥َٔ  ِد ٨ِ٣ُٔض٥ِ ب٤َٔا َتِب٠ُ  َیِْخُ

ےسھگ اور واہں ےس اکی دنصوؼ ای ڑکلی ای زویر بس الم رک ااھٹ الےئ  اہک امکل ےن ارگ یئک آدیم لم رک امؽ رچاےن ےک ےیل اکی  رھ ںیم



 

 

ےچنہپ ارگ اس یک تمیق رعب دانیر وہ وت بس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ارگ رہ اکی اؿ ںیم ےس دجا دجا امؽ ےل رک الکن وت سج اک امؽ رعب دانیر کت 

  ہن اکاٹ اجےئ اگ۔اگ اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ۔ اور سج اک اس ےس مک وہاگ اس اک اہھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2104    حسیث 

َُّط إَٔذا ََا٧َِت َزاُر َرُج١ٕ  ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ َٚ ٨ِ٣َٔضا  َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ َْسَ َُّط ََل َیحُٔب  إ٧ٔ َٓ طُ ٓٔيَضا َُيِرُُظ  ٌَ َِٟيَص ٣َ ٠َِيطٔ  ًَ ّة  َ٘ ٠َ ِِ ٣ُ

 ٌَ إِٔ٪ ََاَ٪ ٣َ َٓ ُزُظ  اَر ٠َََُّضا ؤَی َٔحِ َٔک أَ٪َّ اٟسَّ ارٔ ٠ََُِّضا َوذَٟ َد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َّي َیِْخُ ٍُ َحً ِل َ٘ ِٟ َُيِرُظُ َطِيّئا ا ارٔ َسا٩ْٔٛ  َوََاَ٪ ١َُُّ  ُط فٔی اٟسَّ

ارٔ َطيِ  َٚ ٩ِ٣ٔ بُُيؤت ت٠َِٔک اٟسَّ ٩ِ٤َ َْسَ َٓ ا  ٌّ َُٟض٥ِ َج٤ٔي ّزا  ٠ًََِيطٔ بَابَُط َوََا٧َِت َٔحِ  ُٙ ٔ ٠ ِِ َد إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ُي ََْٓخَ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ ّئا َیحُٔب ٓٔيطٔ ا

ٔ َوَو  زٔظ ٔ َٔحِ َُيِر ٔلَی  ٔ إ زٔظ َجطُ ٩ِ٣ٔ َٔحِ ِس أََِّخَ َ٘ َٓ ارٔ  ٔلَی اٟسَّ ٍُ بٔطٔ إ ِل َ٘ ِٟ ٠ًََِيطٔ ٓٔيطٔ ا  َجَب 

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک ارگ اکی  رھ وہ اس ںیم اکی یہ آدیم راتہ وہ اب وکیئ آدیم اس  رھ ںیم ےس وکیئ ےئش 

اہھت ہن  رچاےئ نکیل  رھ ےس ابرہ ہن ےل اجےئ )رگمایس  رھ ںیم اکی وکڑھٹی ےس دورسی وکڑھٹی ںیم رےھک ای نحص ںیم الےئ( وت اس اک

اکاٹ اجےئ اگ بج کت  رھ ےس ابرہ ہن ےل اجےئ اہتبل ارگ اکی  رھ ںیم یئک وکڑھٹایں اگل اگل وہں اور رہ وکڑھٹی ںیم ولگ رےتہ وہں 

 اب وکیئ صخش وکڑھٹی واےل اک امؽ رچا رک وکڑھٹی ےس ابرہ اکنؽ الےئ نکیل  رھ ےس ابرہ ہن اکنےل بت اہھت اکاٹ اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2105    حسیث 

 َٟ َُّط إِٔ٪ ََاَ٪  َٔ َسئِّسظٔ أ٧َ ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣ََتا ِبسٔ َيِْسٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ًَلَی بَِيتٔطٔ ث٥َُّ َٗ ٩ِ َیأ٩ُ٣َِ  ِيَص ٩ِ٣ٔ َخَس٣ٔطٔ َوََل ٤٣َّٔ

َذَٟٔک اِْل٣ََُة إَٔذا َْسَ  َٛ ٠ًََِيطٔ َو  ٍَ ِل َٗ ََل  َٓ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ ٔ ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا َٔ َسئِّسظ َٚ ٩ِ٣ٔ ٣ََتا َْسَ َٓ ا  َٔ َسئِّسَصا ََل َزَخ١َ ْٔسً ِت ٩ِ٣ٔ ٣ََتا َٗ

 ٌَ ِٟ ا٢َ فٔی ا َٗ ٠َِيَضا و  ًَ  ٍَ ِل َٗ ٔ َٔ ا٣َِزأَةٔ َسئِّسظ َٚ ٩ِ٣ٔ ٣ََتا ََْٓسَ ا  ََٓسَخ١َ ْٔسً ًَلَی بَِيتٔطٔ  ٩ِ َیأ٩ُ٣َِ   ٣َا ِبٔس ََل َیُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ َخَس٣ٔطٔ َوََل ٤٣َّٔ

َضا َو  َٟ  ٕ َِٟيَشِت بَٔداز٦ٔ ٔ إَٔذا ََا٧َِت  ٤َِٟزِأَة َذَٟٔک أ٣ََُة ا َٛ ا٢َ َو َٗ ٍُ یَُسُظ  َل ِ٘ َُّط ُت ٍُ إ٧ٔ ِل َ٘ ِٟ ًَلَی َیحُٔب ٓٔيطٔ ا ٩ِ َتأ٩ُ٣َِ  ََل ٟٔزَِؤجَضا َوََل ٤٣َّٔ

٠ًََِيَضا  ٍَ ِل َٗ ََل  َٓ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ َٔ َسيَِّستَٔضا ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا ِت ٩ِ٣ٔ ٣ََتا َٗ َْسَ َٓ ا  ََٓسَخ٠َِت ْٔسً  بَِيتَٔضا 



 

 

وکیئ زیچ رچاےئ اےنپ امکل یک وت اس اک اہک امکل ےن وج الغؾ  رھ ںیم آاجات وہ ای ولڈنی آاجیت وہ اور اس ےک امکل وک اس رپ اابتعر وہ وہ ارگ 

ھت ہن اکاٹ اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ ایس رطح وج الغؾ ایولڈنی آدمو رتف ہن رےتھک وہں ہن اؿ اک اابتعر وہ وہ یھب ارگ اےنپ امکل اک امؽ رچاںیئ وت اہ

  وت اہھت اکاٹ اجےئ اگ۔اجےئ اگ اور وج اےنپ امکل یک ویبی اک امؽ رچاںیئ ای اینپ امہکل ےک اخودن اک امؽ رچاںیئ
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 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2106    حسیث 

ًَّٟٔي ََل َتُٜوُ٪  ٤َِٟزِأَةٔ ا َذَٟٔک أ٣ََُة ا َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ  َٔ ِت ٩ِ٣ٔ ٣ََتا َٗ ََْٓسَ ا  ََٓسَخ٠َِت ْٔسً ًَلَی بَِيتَٔضا  ٩ِ َتأ٩ُ٣َِ  ٩ِ٣ٔ َخَس٣َٔضا َوََل ٤٣َّٔ

ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَ  َذَٟٔک اٟزَُّج١ُ َيِْسٔ َٛ ا٢َ ٣َأٟک َو َٗ ٍُ یَُسَصا  َل ِ٘ ََّضا ُت ٍُ أ٧َ ِل َ٘ ِٟ ٤َِٟزِأَةُ َزِؤد َسيَِّستَٔضا ٣َا یَحُٔب ٓٔيطٔ ا َٔ ا٣َِزأَتٔطٔ أَِو ا ا

َٔ َػا َٚ ١َُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ ٣ََتا َّٟٔذي َْسَ ٍُ إِٔ٪ ََاَ٪ ا ِل َ٘ ِٟ َٔ َزِؤجَضا ٣َا َیحُٔب ٓٔيطٔ ا ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣ََتا حٔبٔطٔ فٔی بَِيٕت ٔسَوي َتِْسٔ

إٔ٪َّ ٣َ  َٓ َّٟٔذي ص٤َُا ٓٔيطٔ  ِٟبَِئت ا زٕ ٔسَوي ا ٠َِيض٤َٔا َوََاَ٪ فٔی َٔحِ ًَ أ٪  َ٘ ٔ ٠ ِِ َّٟٔذي ُي ِٟبَِئت ا َٔ َػاحٔبٔطٔ ٣َا ا َٚ ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ ٣ََتا ٩ِ َْسَ

ٍُ ٓٔيطٔ  ِل َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ٌَ َٓ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ  َیحُٔب ٓٔيطٔ ا

اہک امکل ےن ایس رطح رمد اینپ وعرت ےک اس امؽ وک رچاےئ وج اس  رھ ںیم ہن وہ اہجں وہ دوونں رےتہ ںیہ ہکلب اکی اور  رھ ںیم وفحمظ 

رچاےئ وج اس  رھ ںیم ہن وہ اہجں وہ دوونں رےتہ ںیہ ہکلب اکی اور  رھ ںیم دنب وہ وت اہھت اکاٹ  وہ ای وعرت اےنپ اخودن ےک اےسی امؽ وک

 اجےئ اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2107    یثحس 

 َُ زٔص٤َٔا أَِو  ا ٩ِ٣ٔ َٔحِ َٗ َُّض٤َا إَٔذا ُْسٔ ٔؼُح أ٧َ ِٔ َّٟٔذي ََل ُي ًَِحٔمِّ ا َ ٔ َواِْل ِٔير ٔييِّ اٟؼَّ ا٢َ ٣َأٟک فٔی اٟؼَّ َٗ ٍُ ِل َ٘ ِٟ ُض٤َا ا َٗ لَی ٩ِ٣َ َْسَ ٌَ َٓ ٠ِ٘ٔض٤َٔا 

ًَلَی ٩ِ٣َ َْسَ  ٠َِيَص  َٓ زٔص٤َٔا َو٠َُِ٘ٔض٤َٔا  َجا ٩ِ٣ٔ َٔحِ ٙٔ َوإِٔ٪ ََّخَ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز َِٟحَب١ٔ َواٟثَّ يَشٔة ا ٔة ََحٔ َٟ ٔ ٤ََّا ص٤َُا ب٨ِ٤َٔز ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ  ٍْ ِل َٗ ُض٤َا  َٗ

ٔ ٣َا َیحُٔب  بِر َ٘ ِٟ َد ٩ِ٣ٔ ا َّ ٣َا أََِّخَ َُّط إٔذَا ب٠ََ بُوَر أ٧َ ُ٘ ِٟ َّٟٔذي ی٨َِبُٔع ا ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ٠َِيطٔ ٓٔيطٔ َٗ ٌَ َٓ  ٍُ ِل َ٘ ِٟ ٍُ  ٓٔيطٔ ا ِل َ٘ ِٟ  ا

وج راہ اہک امکل ےن وھچاٹ ہچب ای ریغ کلم اک آدیم وج ابت ںیہن رک اتک اؿ وک ارگ وکیئ اؿ ےک  رھ ےس رچا ےل اجےئ وت اہھت اکاٹ اجےئ اگ اور 



 

 

 اگ۔ںیم ےس ےل اجےئ ای  رھےک ابرہ ےس وت اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ اور اؿ اک مکح اہپڑ یک رکبی اور درتخ رپ ےگل وہےئ ویمے اک وہ
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 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     2108    حسیث 

ِٟبُيُوَت  ٤َا أَ٪َّ ا َٛ ْز ٤َٟٔا ٓٔيطٔ  بَِر َٔحِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک أَ٪َّ ا َٗ َد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ  و  َّي یَِْخُ ٍُ َحً ِل َ٘ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ا٢َ َوََل یَحُٔب  َٗ ْز ٤َٟٔا ٓٔيَضا  َٔحِ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا

بج  اہک امکل ےن ربق وھکد رک ارگ رعب دانیر ےک وماقف نفک رچاےئ وت اس اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ویکہکن ربق اکی وفحمظ ہگج ےہ ےسیج  رھ نکیل

 کت اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ۔ کت نفک ربق ےس ابرہ اکنؽ ہن ےل بت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2109    حسیث 

َْخَ  ٩ًَِ  َٓ  ٔ َزَسُط فٔی َحائٔٔم َسئِّسظ َِ َٓ َٚ َوزٔیًا ٩ِ٣ٔ َحائٔٔم َرُج١ٕ  ًَِبّسا َْسَ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ أَ٪َّ  َِٟوزٔيِّ ٣َُح٤َّ َد َػاحُٔب ا

َشَح٩َ ٣َزَِواُ٪ ا َٓ  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا َسي  ٌِ اِسَت َٓ َوَجَسُظ  َٓ ُس َی٠َِت٤ُٔص َوزٔیَُّط  َٙ َسيِّ َٓا٧َِل٠َ  ٔ ٍَ یَٔسظ ِل َٗ ِبَس َوأََراَز  ٌَ ِٟ

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُّط َس٤ٔ أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُط  َٟ َ َشأ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٔلَی َرآ ِبسٔ إ ٌَ ِٟ ٕ َوََل ا ٍَ فٔی ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ ََل  ُ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َي

اُر  ُِٟح٤َّ َََٜرُ ا ٕ َواِل ََر ُط َوأ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ َت٤ِٔشَي  َٛ ٌَ ِل َٗ ٥َٜٔ أََخَذ ََُُل٣ّا لٔی َوصَُو یُزٔیُس  َِٟح إٔ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َِٟيطٔ َٓ ٔ ٣َعَٔی إ

 َ ٔل ٍْ إ ٔ طُ َرآ ٌَ ٤ََشي ٣َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ َّٟٔذي َس٤ٔ ُتِدبَٔرُظ بٔا ا٢َ أََخِذَت َٓ َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح ی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا

ُت  ٌِ ٍْ َس٤ٔ ٔ َٟطُ َرآ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ یَٔسظٔ  ِل َٗ ا٢َ أََرِزُت  َٗ ٍْ بٔطٔ  ٔ ٤َا أ٧ََِت َػا٧ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٠ًََِيطٔ ََُُل٣ّا َٟٔضَذا  َّی اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ٕ َوََل  ٍَ فٔی ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ ََل  ُ٘ ٥َ َي أُِرٔس١َ َوَس٠َّ َٓ ِبٔس  ٌَ ِٟ أ٣َََز ٣َزَِواُ٪ بٔا َٓ  ٕ ََر َٛ 

دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےس رواتی ےہ ہک اکی الغؾ ےن اکی صخش ےک ابغ ںیم ےس وجھکر اک وپدا رچا رک اےنپ ومیل ےک ابغ ںیم اگلدای 



 

 

واؿ ےن الغؾ وک الب رک دیق ایک اور اس اک وپدے واال اانپ وپدا ڈوھڈنےن الکن اس ےن اپایل اور رمواؿ نب مکح ےک اپس الغؾ یک اکشتی یک رم

وملس اہھت اکانٹ اچاہ اس الغؾ اک ومیل راعف نب دخجی ےک اپس ایگ اور اؿ ےس ہی احؽ اہک راعف ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل 

دے ںیم وہ صخش وبال رمواؿ ےن ریمے ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت ےھت ہک ںیہن اکاٹ اجےئ اگ اہھت لھپ ںیم ہن وپ

الغؾ وک ڑکپا ےہ اور اس اک اہھت اکانٹ اچاتہ ےہ ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ریمے اسھت ےیلچ اور رمواؿ ےس اس دحثی وک ایبؿ رک دےیجی، 

 ےن وپاھچ اس راعف اس صخش ےک اسھت رماؿ ےک اپس  ےئ اور وپاھچ ایک وت ےن اس صخش ےک الغؾ وک ڑکپا ےہ رمواؿ ےن اہک اہں راعف

الغؾ ےک اسھت ایک رکے اگ رمواؿ ےن اہک اہھت اکوٹں اگ راعف ےن اہک ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس رفامےت ےھت ہک 

 لھپ اور وپدے یک وچری ںیم اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ رمواؿ ےن ہی نس رک مکح دای ہک اس الغؾ وک وھچڑ دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2110    حسیث 

ََل  ُِ مٔیِّ َجاَئ َٔ َِٟحِْضَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس أَ٪َّ  ٍِ یََس ََُُلمٔی ٩ًَِ اٟشَّ َل ِٗ َُٟط ا ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُط إ َٟ  ٕ ٦

 َ٘ َٓ وَ٪ زِٔرَص٤ّا  َٚ ٣ٔزِآّة َٔل٣َِزأَتٔی ث٨٤َََُضا ٔستُّ ا٢َ َْسَ َ٘ َٓ  َٚ َُٟط ٤ًَُزُ ٣َاَذا َْسَ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ َُّط َْسَ إ٧ٔ َٓ ٠َِيطٔ َصَذا  ًَ ٠َِيَص  َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ أَِرٔس٠ِطُ 

ٍْ َخاز٣ُُٜٔ  ِل َٗ ٥ًَُِٜ َٚ ٣ََتا  ٥ِ َْسَ

اسبئ نب سیدی ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم اےنپ اکی الغؾ وک ےل رکآای اور اہک ریمے اس الغؾ اک 

سج یک تمیق اسھٹ  اہھت اکاٹ اجےئ اس ےن وچری یک ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک رچاای؟ وہ وبال ریمی ویبی اک آہنیئ رچاای

 درمہ یھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وھچڑ دو اس اک اہھت ہن اک اٹ اجےئ اگ اہمترا اخدؾ  اھ اہمترا امؽ رچاای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 روتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿنج وص

     2111    حسیث 

أَِرَس  َٓ  ٔ ٍَ یَسٔظ ِل َٗ أََراَز  َٓ ا  ًّ ِس اِخَت٠ََص ٣ََتا َٗ ُتَٔی بٔإِٔنَشإ٪  ٥َٜٔ أ َِٟح ٔلَی َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ١َ إ

ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٍْ َيِشأَُُٟط  ِل َٗ ُِٟد٠َِشةٔ  َِٟيَص فٔی ا  ثَابٕٔت 



 

 

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رمواؿ نب مکح ےک اپس اکی صخش آای وج یسک اک امؽ اکچ ےل ایگ  اھ رمواؿ ےن ااکس اہھت اکانٹ اچاہ رھپ 

 زدی نب اثتب ےک اپس اکی صخش وک اجیھب ہی ہلئسم وپےنھچ وک اوہنں ےن اہک اےکچ اک اہھت ہن اکاٹ اجےئ اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2112    حسیث 

 َ َُّط أََخَذ ٧ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أ٧َ ًَ ٔس ب٩ِٔ  َِٟيطٔ ٩ًَِ أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔ أَِرَس٠َِت إ َٓ ٍَ یََسُظ  َل ِ٘ َحَبَشُط َٟٔي َٓ َٚ َخَوات٥َٔ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  ِس َْسَ َٗ َبٔلًيا 

َحائَِتىٔي َوأ٧ََا بَيَِن َهضِ  َٓ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ  َٗ ُة  ََٟضا أ٣َُيَّ ا٢ُ  َ٘ ََٟضا ُي ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِوََلّة  ٤َِزةُ ب٨ُِٔت  و٢ُ ًَ ُ٘ َِٟت َت ا َ٘ َٓ ََٟک  َزانَِی ا٨َّٟأض 

 ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٍَ یَسٔظٔ  ِل َٗ أََرِزَت  َٓ ٕ ذَُٔکَ لٔی  ٤َِزةُ یَا اب٩َِ أُِخًٔي أََخِذَت ٧ََبٔلًيا فٔی َطِيٕئ َئشير ًَ ُتَک  َٟ ََٟک ََل  َخا و٢ُ  ُ٘ ٤َِزَة َت ًَ إٔ٪َّ  َٓ َِٟت  ا َٗ

أَِرَس٠ُِت ا٨َّٟ  َٓ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ  َٗ ََٓؼأًّسا  ٍٔ زٔی٨َإر  ُ ٍَ إَٔلَّ فٔی ُرب ِل  َبٔليَّ َٗ

ی ط اک رےنہ واال( وک ڑکپا سج ےن اوگنایھٹں ولےہ یک رچایئ ںیھت اور اس وک دیق ایک اہھت اک

 

 ےنٹ اوب رکب نب دمحم رمع نب زحؾ ےن اکی یطبن )ت

ۃ ریمے وک سج اک انؾ اہیم  اھ اوبرکب ےک اپس اجیھب اوبرکب ےن اہک وہ ومال (ےک واےطس رمعہ تنب علاارلنمح ےن اینپ ومالۃ)آزاد ولڈنی

 ھا  وہا  اھ، وبیل اہمتری اخہل رمعہ ےن اہک ےہ ہک اے ریمے اھبےجن وت ےن اکی یطبن وک ڑکپا ےہ 

ب

 

ت ب

اپس گ ی آیئ اور ںیم ولوگں ںیم 

 وھتڑی زیچ ےک واےطس اور اچاتہ ےہ اس اک اہھت اکانٹ ںیم ےن اہک اہں! اس ےن اہک رمعہ ےن اہک ےہ ہک عطق ںیہن ےہ رگم رعب دانیر یک امتیل

 ںیم ای زایدہ ںیم وت ںیم ےن یطبن وک وھچڑ دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2113    حسیث 

 ِٟ ا٢َ ٣َأٟک َواِْل٣َِزُ ا َِٟحسُّ َٗ ٍُ ا َ٘ ٔشطٔ ََٔظِيٕئ َي ِٔ ًَلَی َن َٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ًِتََر َُّط ٩ِ٣َ ا بٔئس أ٧َ ٌَ ِٟ ٖٔ ا َرا
ٔ

ًِت ٠َِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی ا ًَ  ٍُ  ٓٔيطٔ أَِو ٤ُِحَت٤َ

ٔشطٔ صَ  ِٔ ًَلَی َن  ٍَ ٔ َض٥ُ أَِ٪ یُوٗ ٠َِيطٔ َوََل یُتَّ ًَ ُط َجائٔزْ  َٓ َرا
ٔ

ًِت إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ وبَُة ٓٔيطٔ فٔی َجَشٔسظ ُ٘ ٌُ ِٟ  َذاا

اہک امکل ےن الغؾ ارگ اےسی وصقر اک ارقار رکے سج ںیم اس ےک دبؿ اک اصقنؿ وہ وت درتس ےہ اس وک تمہت ہن اگلںیئ ےگ اس ابت 

 یک ہک اس ےن ومٰیل ےک رضر ےک واےطس وھجاٹ ارقار رکایل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2114    حسیث 

 ًَ  ٕ َٓطُ َُيِرُ َجائٔز َرا
ٔ

ًِت إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ًَلَی َسئِّسظ ٣ّا  ٕ یَُٜوُ٪ ُُغِ َٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ بٔأ٣َِز ًِتََر ا ٩ِ٣َ ا ا٢َ ٣َأٟک َوأ٣ََّ َٗ ٔ  لَی َسئِّسظ

  وصقر اک ارقار رکے سج اک اتواؿ ومٰیل وک دانیر ڑپے وت اس اک ارقارحیحص ہن اھجمس اجےئ اگ۔اہک امکل ےن ارگ اےسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2115    ثحسی 

 ٍْ ِل َٗ اص٥ُِ  َٗ ِو٦ٔ َیِدُس٣َا٧ٔض٥ِٔ إِٔ٪ َْسَ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَلَی اٟزَُّج١ٔ یَُٜو٧َأ٪ ٣َ ٔ َوََل  ًَلَی اِْلَٔجير َِٟيَص  ا٢َ ٣َأٟک  َِٟيَشِت بَٔحا٢ٔ َٗ َُٟض٤َا  ْٔلَ٪َّ َحا

 ٍْ ِل َٗ َِٟدائ٩ٔٔ  ًَلَی ا َِٟيَص  َِٟدائ٩ٔٔ َو ٤ََّا َحاُُٟض٤َا َحا٢ُ ا ٚٔ َوإ٧ٔ ارٔ  اٟشَّ

لثم  اہک امکل ےن ارگ زمدور ای اور وکیئ صخش ولوگں ںیم راتہ وہ اور آات وہ رھپ وہ اؿ یک وکیئ زیچ رچاےئ وت اس رپ عطق ںیہن ےہ ویکہکن وہ

 اخنئ ےک وہا اور اخنئ رپ عطق ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2116    حسیث 

٤ََّا ٣ََث١ُ َذَٟٔک ٣ََث١ُ  ٍْ َوإ٧ٔ ِل َٗ ٠َِيطٔ  ًَ َِٟيَص  َّطُ  َيِحَحُسَصا إ٧ٔ َٓ ارٔیََة  ٌَ ِٟ ٌٔيرُ ا َّٟٔذي َيِشَت ا٢َ ٣َأٟک فٔی ا ًَلَی َرُج١ٕ َٗ َٟطُ   َرُج١ٕ ََاَ٪ 

٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا فٔی اٟشَّ َزیِ   ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا َٗ  ٍْ ِل َٗ ٠ًََِيطٔ َٓٔى َجَحَسُظ  ٠َِيَص  َٓ َحَحَسُظ َذَٟٔک  َٓ ِس ٩ْ  َٗ ِٟبَِئت  ٚٔ یُوَجُس فٔی ا ارٔ

٤ََّا ٣ََث١ُ َذَٟٔک  ٍْ َوإ٧ٔ ِل َٗ ٠َِيطٔ  ًَ َِٟيَص  َُّط  ِد بٔطٔ إ٧ٔ ٥َِٟ یَِْخُ ََ َو ٤ََِٟتا ٍَ ا ١ِ َج٤َ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ َي َٓ بََضا  ٍَ بَيَِن یََسیِطٔ َخ٤ِّزا َٟٔيِْشَ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ َوَؿ َٛ

 ٥ِ٠َ َٓ ا٣ّا  َٔک َرُج١ْ َج٠ََص ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ ٣َِح٠ّٔشا َوصَُو یُزٔیُس أَِ٪ ُئؼيَبَضا ََحَ ٠َِيطٔ َحسٌّ َو٣ََث١ُ ذَٟ ًَ ٠َِيَص  ِّ َذَٟٔک  َٓ ٥َِٟ یَِب٠ُ ١ِ َو ٌَ ِٔ َي

 َ٠ًَ ٠َِيَص  َٓ ا فٔی َذَٟٔک َحسٌّ ٨ِ٣َٔضا  ـّ  ِيطٔ أَِي

اہک امکل ےن وج صخش وکیئ زیچ وطبر اعراتی ےک ےل رھپ رکم اجےئ وت اس رپ عطق ںیہن ےہ اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک یسک اک رقض یسک رپ وہ 



 

 

 اور وہ رکم اجےئ وت عطق ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب وچری ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج وصروتں ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجات اؿ اک ایبؿ

     2117    حسیث 

 ٔ ٓ ٍُ َل ِ٘ َّ ث٨٤َََُضا ٣َا يُ ٍْ ب٠ََ ِل َٗ ُِٟد٠َِشٔة  َِٟيَص فٔی ا َُّط  ٠ًََِيطٔ ٨ًَِٔس٧َا أ٧َ  ٍُ ٤ُِِٟحَت٤َ ا٢َ ٣َأٟک اِْل٣َِزُ ا ٥َِٟ َیِب٠ُ َٗ  ِّ يطٔ أَِو 

 اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح اافتیق ےہ ہک اکچ ےنیل ںیم عطق ںیہن ےہ ارگہچ اس ےئش یک تمیق رعب دانیر ای زایدہ وہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم : ابب

 رمخ یک دح اک ایبؿ

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   باب

 رمخ یک دح اک ایبؿ

     2118    حسیث 

ِّی َوَجِسُت ٩ِ٣ٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ َد  أب ََّخَ َِٟدلَّ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس أ٧َ َّطُ ٩ًَِ اٟشَّ ٥َ أ٧َ ًَ زَ َٓ إب  ََُٓلٕ٪ رٔیَح ََشَ

ََلٔئ َوأ٧ََا اُب اٟلِّ َِٟحسَّ َتا٣ًا ََشَ َح٠ََسُظ ٤ًَُزُ ا َٓ إِٔ٪ ََاَ٪ ُيِشْٔکُ َج٠َِستُُط  َٓ َب  ا ََشٔ َّ٤ًَ  َسائ١ْٔ 

اسبئ نب سیدی ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےلک اور اہک ںیم ےن الفےن ےک ہنم ےس رشاب یک وب اپیئ وہ اتہک ےہ ںیم الط 

اجےئ الثم دو ثلث لج اجےئ اکی ثلث رہ اجےئ( یپ اور ںیم وپاتھچ وہں ہک ارگ )اوگنر ےک ریشے وک اانت اکپای اجےئ ہک وہ اگڑاھ وہ 

 اس ںیم ہشن ےہ وت اس وک دح امروں اگ رضحت رمع ےن اس وک وپری دح اگلیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اتکب رشاوبں یک ایبؿ :   ابب

 رمخ یک دح اک ایبؿ



 

 

     2119    حسیث 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ بَُضا اٟزَُّج١ُ  ٔ َيِْشَ َِٟد٤ِز أب اِسَتَظاَر فٔی ا َِٟدلَّ یلٔیِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَِٔی كَأٟٕب ٧ََزي أَِ٪  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ

َب َسْٔکَ  َّطُ إَٔذا ََشٔ إ٧ٔ َٓ ٔ ث٤ََا٧ٔيَن  َتِح٠َٔسُظ ث٤ََا٧ٔيَن  َِٟد٤ِز َح٠ََس ٤ًَُزُ فٔی ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ِٓتََري أَِو   َوإَٔذا َسْٔکَ صََذي َوإَٔذا َصَذي ا

وثر نب زدی ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ےن احصہب ےس وشمرہ ایل رمخ یک دح ںیم )ویکہکن وضحر یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وکیئ دح 

ای ریمے زندکی ایس وکڑے اگلےن انمبس ںیہ ویکہکن آدیم بج رشاب ےیپ اگ تسم وہ نیعم ںیہن یک یھت( رضحت یلع ےن رفام

اجےئ اگ اور بج تسم وہ اجےئ اگ واایہت ےکب اگ اور بج واایہت ےکب اگ وت یسک وک اگیل یھب دے اگ ااسی یہ ایک رضحت رمع ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن ایس وکڑے رقمر ن ے رمخ ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمخ یک دح اک ایبؿ

     2120    حسیث 

َُِٟحِّ  َٕ َحسِّ ا ٠َِيطٔ نِٔؼ ًَ ىٔي أَ٪َّ  َِ ا٢َ ب٠ََ َ٘ َٓ  ٔ َِٟد٤ِز ِبٔس فٔی ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ َحسِّ ا َُّط ُسئ١َٔ  أب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ َِٟدلَّ ٔ َوأَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِٟد٤ِز فٔی ا

 ٔ َِٟد٤ِز َُِٟحِّ فٔی ا َٕ َحسِّ ا ًَبٔيَسص٥ُِ نِٔؼ ِس َج٠َُسوا  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  اَ٪ َو َّٔ ًَ  َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

ؾ رپ آزاد یک فصن دح ےہ اور انب اہشب ےس وپاھچ ایگ الغؾ ارگ رشاب ےیپ وت اس یک ایک دح ےہ اوہنں ےن اہک ےھجم ہی اچنہپ ہک الغ

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اور امثعؿ اور علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ الغومں وک آزاد ےک فصن دح اگلیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ایبؿ ںیم اتکب رشاوبں :   ابب

 رمخ یک دح اک ایبؿ

     2121    حسیث 

٥َِٟ َی٩ُِٜ َحًسا ٨ًَُِط ٣َا  هَی  ٌِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ إَٔلَّ اهَّللُ یُحٔبُّ أَِ٪ يُ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا  ٩ًَِ َس

 رک دای اجےئ وساےئ دح ےک ۔دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ےھت ہک وکیئ انگہ ںیہن رگم اہلل اچاتہ ےہ ہک اعمػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمخ یک دح اک ایبؿ



 

 

     2122    حسیث 

ابّا ٣ُِش  َب ََشَ ٨َُّة ٨ًَِٔس٧َا أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ ََشٔ ا٢َ ٣َأٟک َواٟشُّ َِٟحسُّ َٗ ٠َِيطٔ ا ًَ ِس َوَجَب  َ٘ َٓ ٥ِ َيِشَْکِ  َٟ ََٓشْٔکَ أَِو  ا   ْٔکّ

اہک امکل ےن امہرے زندکی ہی مکح ےہ ہک وج وکیئ ایسی رشاب ےئپ سج ںیم ہشن وہ وت اس وک دح ڑپے یگ وخاہ اس وک ہشن وہا وہ ای ہن 

 وہاوہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ہن انبین اچےئہ۔

 

  

 

 نج دو زیچوں وک الم رک ن

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

  ہن انبین اچےئہ۔

 

  

 

 نج دو زیچوں وک الم رک ن

     2123    حسیث 

٥َ ٧ََنی أَِ٪ یُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٩ًَِ  ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔيُب َج٤ٔي ا َواٟتَّ ٌّ ِٟبُِْسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔي  ٨َِبَذ ا

رک  اطع نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن عنم رفامای ہک دگر وجھکر اور یکپ وجھکر الم

 وگھبیئ اجںیئ ای وجھکر اور اوگنر الم رک وگھبےئ اجںیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

  ہن انبین اچےئہ۔

 

  

 

 نج دو زیچوں وک الم رک ن

     2124    حسیث 

َّی اهَّللُ  َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َّصُِو َواٟزُّكَُب ٩ًَِ أَِٔی  ا َواٟز ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔيُب َج٤ٔي َب اٟتَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََنی أَِ٪ ُيِْشَ

ا ٌّ  َج٤ٔي

  

 

  

 

 ےنیپ اوب اتقدہ ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وجھکر اور اوگنر ےک الم رک ن

 وجھکر وک الم رک ذیبن ےنیپ ےس۔ ےس اور دگر اور ہتخپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

  ہن انبین اچےئہ۔

 

  

 

 نج دو زیچوں وک الم رک ن



 

 

     2125    حسیث 

 ٥ِ َٟ َّٟٔذي  ا٢َ ٣َأٟک َوصَُو اِْل٣َِزُ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َٗ َّی اهَّللُ  ُظ َذَٟٔک ٨َِٟٔنٔی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّطُ یُِْکَ ٥ٔ٠ٌِٔ بَٔب٠َٔس٧َا أ٧َ ِٟ ٠َِيطٔ أَص١ُِ ا ًَ ٨ًَِطُ یَز٢َِ   ٥َ 

 ےس۔ اہک امکل ےن اس ارم رپ اافتؼ ایک ےہ امہرے رہش ےک املعء ےن ہک ہی رکموہ ےہ ویکہکن عنم ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج ربونتں ںیم ذیبن انبان رکموہ ےہ ۔

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 نج ربونتں ںیم ذیبن انبان رکموہ ےہ ۔

     2126    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر  ًَ  ٩ًَِ ِٗ َ أ َٓ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َٗ ازٔیطٔ  َِ ٔف ٣َ ٌِ ََ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َخَلَب ا٨َّٟاَض فٔی  َّی اهَّللُ  َب٠ُِت ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٤ُِٟزَ  بَّأئ َوا ٘ٔي١َ لٔی ٧ََنی أَِ٪ ی٨َُِبَذ فٔی اٟسُّ َٓ ا٢َ  َٗ ُِٟت ٣َاَذا  َ َشأ َٓ ُط  َِ ِب١َ أَِ٪ أَب٠ُِ َٗ  َٖ َٓاِنَْصَ  َّٓٔت ٧َِحَوُظ 

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن یسک زغوے ںیم ہبطخ ڑپاھ ںیم یھب آپ 

یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک رطػ الچ ےننس ےک واےطس نکیل ریمے ےنچنہپ ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس افرغ وہ  ےئ ںیم ےن 

 وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ایک رفامای ولوگں ےن اہک عنم ایک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ذیبن وگھبےن ےس ولوگں ےس

 وتےنب اور رمابتؿ ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب رشاوبں یک ایب :   ابب

 نج ربونتں ںیم ذیبن انبان رکموہ ےہ ۔

     2127    حسیث 

 َّٓ ٤ُزَ ِٟ بَّأئ َوا ٥َ ٧ََنی أَِ٪ ی٨َُِبَذ فٔی اٟسُّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ٔت ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

وآہل وملس ےن عنم ایک ویمہ رت رکےن ےس وتےنب اور رمابتؿ  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمخ یک رحتم اک ایبؿ

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمخ یک رحتم اک ایبؿ

     2128    حسیث 

ًَائَٔظَة َز   ٩ًَِ ٔ ِٟب ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َِٟت ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ َػل ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  إب ِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ ١َُُّ ََشَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِت

ا٦ْ  ُضَو ََحَ َٓ  أَِسَْکَ 

 وآہل وملس ےس یسک ےن وپاھچ ) ع ) دہش یک رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رشاب( اک مکح آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای وج رشاب ہشن رکے وہ رحاؾ ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿرمخ یک رحتم اک 

     2129    حسیث 

 ِ ا٢َ ََل َخي َ٘ َٓ َبيَِرأئ  ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ُسئ١َٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٨ًََِضا٩ًَِ   َر ٓٔيَضا َو٧ََنی 

ب ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وساؽ وہا وجار یک رشا

 وملس ےن رفامای  رتہ ںیہن ےہ اور عنم ایک اس ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 رمخ یک رحتم اک ایبؿ

     2130    حسیث 

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َٟ ٧َِيا ث٥َُّ  َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٣ََضا فٔی هَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥ِ یَُتِب ٨ِ٣َٔضا َُحٔ

 ٔ ة  اِْلَّٔخَ

رفامای وج صخش داین ںیم رشاب ےئپ اگ رھپ  علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن

 اس ےس وتہب ہن رکے اگ وت آرخت ںیم رشاب ےس رحموؾ رےہ اگ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب یک رحتم ےک فلتخم اسملئ

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےک فلتخم اسملئرشاب یک رحتم

     2131    حسیث 

ًَبَّ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ٌَٔٔب  ِٟ َْصُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ا يُ َّ٤ًَ ًَبَّإض  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ َسأ٢ََ  يِّ أ٧َ ٤ِِْٟٔصٔ ٠ًََِة ا إض أَصَِسي َرُج١ْ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ َو

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َراؤیََة َخ٤ِز ًَ َّی اهَّللُ  ُظ  َػل َشارَّ َٓ ا٢َ ََل  َٗ ٣ََضا  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ اهَّلَل ََحَّ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا  ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َ٘ َٓ َضا  ٌَ ا٢َ أ٣ََزِتُطُ أَِ٪ َیبٔي َ٘ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٥َٔ َساَرِرَتُط  ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی َج٨ِبٔطٔ  َٟطُ َرُس َرُج١ْ إ ٠ًََِيطٔ ا٢َ  َّی اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

َّي َذَصَب ٣َا ٓٔيض٤َٔا ٤َِٟزَاَزَتئِن َحً َتَح اٟزَُّج١ُ ا َٔ َٓ َضا  ٌَ ٦َ بَِي بََضا ََحَّ ٦َ َُشِ َّٟٔذي ََحَّ ٥َ إٔ٪َّ ا  َوَس٠َّ

 وملس ےن رفامای ایک وت ںیہن اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک واےطس اکی کشم رشاب یک ہفحت الای آپ یلص اہلل ہیلع وآہل

 اجاتن ہک اہلل اعتیل ےن اس وک رحاؾ ایک ےہ وہ وبال ےھجم ربخ ںیہن، اکی صخش ےن ےکپچ ےس اس ےک اکؿ ںیم ھچک اہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل

 ےن اس اک  انی رحاؾ ایک اس ےن وملس ےن وپاھچ وت ےن ایک اہک؟ وہ وبال ںیم ےن چیب ڈاےنل وک اہک، آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای سج

 اس اک انچیب یھب رحاؾ ایک ہی نس رک اس صخش ےن کشم اک ہنم وھکؽ دای بس رشاب  ہہ آ ی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسملئرشاب یک رحتم ےک فلتخم 

     2132    حسیث 

 ُ َِٟحزَّاحٔ َوأَبَا ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔيَّ َوأ ٨ُِت أَِسقٔی أَبَا ًُبَِيَسَة ب٩َِ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  يٕذ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ـٔ َٓ ابّا ٩ِ٣ٔ  ٕب ََشَ ٌِ َٛ َِیَّ ب٩َِ 

 ٣َ ِس َُحِّ َٗ َِٟد٤َِز  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َحائَُض٥ِ إٓت  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔلَی َوَت٤ِز ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َصا  ْٔسِ ِٛ ا َٓ ِٟحَٔزارٔ  ٔ ا ٔلَی َصٔذظ ٥ُِٗ إ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٧ََُص  َ٘ َٓ ِت 

ِت  َ َْٜسَّ َّي َت ٠ٔطٔ َحً َٔ بُِتَضا بٔأَِس َْضَ َٓ ٨ََٟا   ٣ِٔضَزإض 

 ی د  نب فراح اور ایب نب بعک وک رشاب الپای رکات  اھ وجھکر اور
عب
کشخ وجھکر یک اےنت ںیم اکی  اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک ںیم اوب

صخش آای اور وبال رشاب رحاؾ وہآ ی، اوب ہحلط ےن اہک اے اسن اوھٹ ڑھگے وھپڑ دو ںیم ااھٹ اور وملس ےس امر رک بس ڑھگوں وک وھپڑ 



 

 

 دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوبں یک ایبؿ ںیماتکب رش :   ابب

 رشاب یک رحتم ےک فلتخم اسملئ

     2133    حسیث 

اُٟوا ََل  َٗ ٠ََضا َو َ٘ ا٦ٔ َوبَاَئ اِْلَِرٔق َؤث َِٟيطٔ أَص١ُِ اٟظَّ ٔ ا٦َ َطکَا إ ٔس٦َ اٟظَّ َٗ أب حٔيَن  َِٟدلَّ اُب  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا َ
ُيِؼ٠ُٔح٨َا إَٔلَّ َصَذا اْٟشَّ

بُوا َصَذا ا٢َ ٤ًَُزُ اَِشَ َ٘ ََٟک ٩ِ٣ٔ صََذا  َٓ  ١َ ٌَ ََٟک أَِ٪ ٧َِح ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِْلَِرٔق ص١َِ  َ٘ َٓ َش١ُ  ٌَ ِٟ اُٟوا ََل ُيِؼ٠ُٔح٨َا ا َٗ َش١َ  ٌَ ِٟ ا

أََتِوا بٔطٔ  َٓ ٠ُُث  ٠َُثأ٪ َوبَقَٔی اٟثُّ َّي َذَصَب ٨ِ٣ُٔط اٟثُّ َلَبُدوُظ َحً َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أب َطِيّئا ََل يُِشْٔکُ  َ
َٓ اْٟشَّ ُط ٤ًََُز  ٌَ أَِزَخ١َ ٓٔيطٔ ٤ًَُزُ إِٔػَب

أ٣َََزص٥ُِ ٤ًَُزُ أَِ٪  َٓ ََلُئ َصَذا ٣ِٔث١ُ كََٔلٔئ اِْلٔب١ٔٔ  ا٢َ َصَذا اٟلِّ َ٘ َٓ ُم  َضا یََت٤َلَّ ٌَ ٔ َٓتَب ٍَ یََسُظ  َٓ َٟطُ ًَُباَزةُ ب٩ُِ ث٥َُّ َر ا٢َ  َ٘ َٓ بُوُظ  َيِْشَ

ا٢َ ٤ًَُزُ لََکَّ َو  َ٘ َٓ ا٣ٔٔت أَِح٠ِ٠ََتَضا َواهَّللٔ  ٠َِيض٥ِٔ َطِيّئا أَِح٠ِ٠ََتطُ اٟؼَّ ًَ  ٦ُ ٠َِيض٥ِٔ َوََل أََُحِّ ًَ ٣َِتطُ  ُض٥ِ َطِيّئا ََحَّ َٟ ِّی ََل أُح١ُّٔ  ٔن ُض٥َّ إ اهَّللٔ ا٠َّٟ

ُض٥ِ  َٟ 

رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج اشؾ یک رطػ آےئ وت ولوگں ےن واب اور آب و وہا ےک اھبری وہےن اک ایبؿ ایک اور اہک 

س رشاب ےک امہرا زماج ااھچ ںیہن راتہ آپ ےن اہکدہش ویپ اوہنں ےن اہک دہش وماقف ںیہن اکی صخش وبال مہ ایس وک اس رطح ریغب ا

 ایتر رکںی سج ںیم ہشن ہن وہ آپ ےن اہک اہں، اوہنں ےن اس وک اکپای اانت ہک اکی اہتیئ رہ ایگ دو اہتیئ لج ایگ اس وک رضحت رمع ریض اہلل

َ  رکےن اگل آپ ےن رفامای ہی الط وت اوٹن ےک الط ےک اشمہب ےہ رضحت  اعتٰیل ہنع ےک اپس
َ  چ 
الےئ اوہنں ےن ایلگن ڈایل بج وہ چ 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےک ےنیپ یک ااجزت دی ابعدہ نب اصتم ےن اہک آپ ےن الحؽ رک دای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 یھبک اس زیچ وک الحؽ ںیہن ایک سج وک وت ےن رحاؾ ایک اور ہن رحاؾ ایک سج وک وت ےن الحؽ ایک ۔ ےن اہک ںیہن مسق دخا یک ای اہلل ںیم ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب رشاوبں یک ایبؿ ںیم :   ابب

 رشاب یک رحتم ےک فلتخم اسملئ

     2134    حسیث 

َّا ٧َبِتَ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ٧ٔ َُٟط یَا أَبَا  اُٟوا  َٗ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ رَٔجاَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ُظ ٩ًَِ  ْٔصُ ٌِ ٨َ َٓ ٨َٔب  ٌٔ ِٟ ٔ ا٨َِّٟد١ٔ َوا َُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ا

ِّی أُِطضُٔس اهَّلَل ٔن ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز إ ا٢َ  َ٘ َٓ َضا  ٌُ ٨َبٔي َٓ ٥ِ أَِ٪  َخ٤ِّزا  ُٛ ِّی ََل آ٣ُزُ ِٟح٩ِّٔ َواِْل٧ِٔٔص أَن ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ََٜتطُ َو٩ِ٣َ َس٤ٔ ٔ ٠ًََِي٥ُِٜ َو٣َََلئ



 

 

ِيَل  ١ٔ٤َ اٟظَّ ًَ ََّضا رِٔجْص ٩ِ٣ٔ  َٓإ٧ٔ وَصا  ُ٘ بُوَصا َوََل َتِش وَصا َوََل َتِْشَ ْٔصُ ٌِ وَصا َوََل َتبَِتاًُوَصا َوََل َت ٌُ  ا٪ٔ َتبٔي

ہنع ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےس رعاؼ ےک ولوگں ےن اہک مہ وجھکر اور اوگنر ےک لھپ رخدیےت ںیہ رھپ علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

نج اور  اس یک رشاب انب رک ےتچیب ںیہ علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم وگاہ رکات وہں اہلل وک اور رفوتشں وک اور وج ےتنس ںیہ

 یک ہن رخدیےن یک ہن وچنڑےن یک ہن ےنیپ یک ہن الپےن یک ویکہکن رشاب ےہ د ےہ اطیشؿ اک اکؾ آدیم ہک ںیم ااجزت ںیہن داتی مت وک ےنچیب

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم : ابب

  واےطس داع اک ایبؿدمہنی ےک واےطس اور دمہنی ےک رےنہ واولں ےک

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ےک واےطس اور دمہنی ےک رےنہ واولں ےک واےطس داع اک ایبؿ

     2135    حسیث 

َُٟض٥ِ فٔی ٣ِٜٔيَ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُض٥ِ فٔی َػأًض٥ِٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟ أٟض٥ِٔ َوبَارِٔک 

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ىٔي أَص١َِ ا ٌِ ص٥ِٔ َي  َو٣ُسِّ

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اے رپورداگر ربتک دے دمہنی واولں یک انپ ںیم اور 

 ربتک دے اؿ ےک اصع ںیم اور دم ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ےک واےطس اور دمہنی ےک رےنہ واولں ےک واےطس داع اک ایبؿ

     2136    حسیث 

٢َ اٟثَّ  ا٢َ ََاَ٪ ا٨َّٟاُض إَٔذا َرأَِوا أَوَّ َٗ َُّط  إَٔذا أََخَذُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔ َجاُُئا بٔطٔ إ ٤َز

 َ٨َٟ ٨ََٟا فٔی ٣َٔسی٨َت٨َٔا َوبَارِٔک  ٨ََٟا فٔی ث٤ََز٧َٔا َوبَارِٔک  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٧َا ا فٔی َػا٨ًَٔا َوبَارَٔػل ٨ََٟا فٔی ٣ُسِّ ِک 



 

 

 ٔ ًَاَک ٤َََّٟٜٔة َوإ َُّط َز َک َوإ٧ٔ ًَِبُسَک َو٧َبٔيُّ ِّی  ٔن َک َوإ ِبُسَک َوَخ٠ٔي٠َُک َو٧َبٔيُّ ًَ ًَاَک بٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ  ِّی أَِزًُوَک ٤َ٠ِٟٔٔسی٨َٔة ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا َز ن

َز َو  َِ ُط ث٥َُّ یَِسًُو أَِػ ٌَ ََّٜة َو٣ِٔث٠َُط ٣َ ٤َزَ ٤َٟٔ َٔک اٟثَّ ٔليطٔ ذَٟ ٌِ ُي َٓ  ٟٔيٕس یََزاُظ 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک بج ولگ الہپ ویمہ دےتھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےت آپ 

رے رہش ںیم اور یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اس وک ےل رک رفامےت اے رپورداگر ربتک دے امہرے ولھپں ںیم اور ربتک دے امہ

ربتک دے امہرے اصع ںیم اور ربتک دے امہرے دم ںیم، اے رپورداگر اربامیہ ےن وج ریتے دنبے اور ریتے دوتس ںیہ 

اور ریتے یبن ےھت داع یک یھت ہکم ےک واےطس ریتا دنبہ وہں اور یبن وہں ےسیج اربامیہ ےن داع یک یھت ہکم ےک ےئل اور اینت اور اس ےک 

 ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس بس ےس وھچےٹ ےچب وک وج وموجد وہات البےت اور وہ ویمہ اس وک دے دےتی ۔اسھت)ااشرہ رکےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 دمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ

     2137    حسیث 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َُّط ََاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس  ا٦ٔ أَِخبََرُظ أ٧َ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا َٟطُ تُ  ٩ًَِ أَ٪َّ یَُح٨ََّص ٣َِولَی اٟزُّبَيِر أََتِتُط ٣َِوََلْة  َٓ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ٠َِيطٔ فٔی ا ًَ َش٥ُِّ٠ 

ًَِبُس اهَّللٔ  ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِي٨َا اٟز٣ََّاُ٪  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِطَتسَّ  وَد یَا أَبَا  ُِْٟخُ ِّی أََرِزُت ا ٔن َِٟت إ ا َ٘ ُت َٓ ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٍُ َٜ ٔسي ُل ٌُ ِٗ ب٩ُِ ٤ًََُز ا

 ٔ و٢ُ ََل َيِؼب ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا أَِو َطضٔيّسا یَِو٦َ ا ٌّ ٔٔي ُط َط َٟ ٨ُِت  ُٛ تَٔضا أََحْس إَٔلَّ  ًَلَی َْلَِوائَٔضا َؤطسَّ  رُ 

ؿ یک سنحی وج ومیل  اھ زریب نب وعاؾ اک لقن رکات ےہ ںیم اھٹیب  اھ علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اےنت ںیم اکی ولڈنی آیئ ا

انلکن اچیتہ وہں اے اوب علاارلنمح ویکہکن اہیں ایتخسں ںیہ اور وہ زامہن اسفد اک  اھ دمہنی ںیم، علااہلل نب رمع  اور وبیل ںیم دمہنی ےس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ھٹیب انالقئ ںیم ےن انس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت

 ر ویتخسں رپ وج ربص رکے اگ ںیم اس اک ایقتم ےک روز وگاہ وہں اگ ای اس یک  افتع رکوں اگ۔ےھت دمہنی یک فیلکت او

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿدمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایب



 

 

     2138    حسیث 

ًَلَی اِْلِٔسََل  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ابًٔيا بَایَ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ أَُِعَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ًَِ َجابٔز ًِْک بٔا أِیَّ َو أََػاَب اِْلَُِعَ َٓ  ٔ٦

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  َتَی َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َجائَطُ  َٓ ًَ َّی اهَّللُ  أََِی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ًٔي  ٌَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أ٠َِٔٗىٔي بَِي َ٘ َٓ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ أِیُّ  َد اِْلَُِعَ َْخَ َٓ أََِی  َٓ ًٔي  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔي بَِي َ٘ َٓ أََِی ث٥َُّ َجائَطُ  َٓ ًٔي  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىٔي بَِي َ٘ ٤ََّا   اهَّللٔ َٓ ٥َ إ٧ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

ٍُ كٔيبَُضا ٔ َت٨ِهٔی َخَبَثَضا َوی٨ََِؼ ٜٔير ٤َِٟٔسی٨َُة ََاِل  ا

اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن تعیب یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس االسؾ رپ اس وک اخبر آےن اگل دمہنی 

ہل وملس ےک اپس آای اور اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ریمی تعیب وتر دےئجی آپ ےن ااکنر ایک رھپ ںیم وہ آپ یلص اہلل ہیلع وآ

 آای اور اہک ریمی تعیب وتر دےئجی آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ااکنر ایک وہ دمہنی ےس لکن ایگ اس وتق آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

  ای رھکای )(یٹھ( ےہ ہک وج لیم اکنؽ دیتی ےہ اور اخم  دنکؿ رھک یتیل ےہ ۔ےن رفامای دمہنی لثم دوھینکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ

     2139    حسیث 

َیٕة َتأ١َُُِ  َٔقِ  َ و٢ُ أ٣ُٔزُِت ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ وُٟوَ٪ َیَِرُٔب َوؤَی ٩ًَِ أَبَاصَُزیَِزَة َي ُ٘ ي َي ُِٟقَ ا

َِٟحٔسیسٔ  ٜٔيرُ َخَبَث ا ٤َا ی٨َِهٔی اِل َٛ ٤َِٟٔسی٨َُة َت٨ِهٔی ا٨َّٟاَض   ا

 اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ےھجم ایسی یتسب ںیم اجےن اک مکح وہا وج تہب اوبرہریہ ریض اہلل

یس ویتسبں وک اھک اجےئ یگ ولگ اس وک رثیب ےتہک ںیہ اور وہ دمہنی ےہ ربے آدویمں وک اکنؽ ابرہ رکات ےہ ےسیج رھکای ولےہ اک لیم 

 اکنؽ دیتی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ

     2140    حسیث 

َّی  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  َضا ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ َٟ ٨ًََِضا إَٔلَّ أَبَِس ٤َِٟٔسی٨َٔة َرَُِبّة  ُد أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََل یَِْخُ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 



 

 

 اهَّللُ َخيِّرا ٨ِ٣ٔطُ 

رعوہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک وکیئ صخش دمہنی ےس رفنت رکےک 

  اتلکن رگم اہلل لج الجہل اس ےس  رتہ دورسا آدیم دمہنی وک دے داتی ےہ ۔ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ

     2141    حسیث 

َتُح  ِٔ و٢ُ ُت ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ َياَ٪ ب٩ِٔ أَِٔی ُزَصيِر ِٔ وَ٪ ٩ًَِ ُس ِو٦ْ َیبُشُّ َٗ ِتٔی  َيأ َٓ َِٟي٩ُ٤َ  ا

 َ ِو َ َٟ َُٟض٥ِ  ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ُض٥ِ َوا ًَ ٠ُوَ٪ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَكَا َيَتَح٤َّ ٠ُوَ٪ َٓ َيَتَح٤َّ َٓ وَ٪  ِو٦ْ یُبٔشُّ َٗ ِتٔی  َيأ َٓ ا٦ُ  َتُح اٟظَّ ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ َوُت ٌِ ا٧ُوا َي

ِو٦ْ  َٗ ِتٔی  َيأ َٓ  ُٚ َزا ٌٔ ِٟ َتُح ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ َوُت ٌِ َِٟو ََا٧ُوا َي ُض٥ِ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ًَُض٥ِ َوا ٠ُوَ٪ بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ َو٩ِ٣َ  بٔأَص٠ِٔيض٥ِٔ َو٩ِ٣َ أَكَا َيَتَح٤َّ َٓ وَ٪   یُبٔشُّ

٤ُ٠َوَ٪  ٌِ ِو ََا٧ُوا َي َٟ َُٟض٥ِ  ٤َِٟٔسی٨َُة َخيِْر  ُض٥ِ َوا ًَ  أَكَا

ایفسؿ نب ایب زریہ ےس رواتی ےہ اہک انس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس رفامےت ےھت ہک  حت وہاگ  نم واہں ےس ولگ 

 اجےئ اگ دمہنی ےس ےس اجںیئ ےگ احالہکن دمہنی  رتہ وہاگ اؿ ریس رکےت وہےئ دمہنی وک آںیئ ےگ اور اےنپ  رھ ابر وک اور وج اؿ ےک اسھت

 ےک ےئل اکش وہ اجےتن وہےت اور  حت وہاگ اشؾ واہں ےس ھچک ولگ ریس رکےت وہےئ آںیئ ےگ اور اےنپ  رھ ابر وک اور وج اؿ اک انہک امےن اگ

اور رعاؼ  حت وہاگ واہں ےس ھچک ولگ ریس رکےت  دمہنی ےس ےل اجںیئ ےگ احالہکن دمہنی  رتہ وہاگ اؿ ےک ےئل اکش وہ اجےتن وہےت

 وہےئ آںیئ ےگ اور اےنپ  رھ ابر وک اور وج اؿ اک انہک امےن اگ دمہنی ےس ےل اجںیئ ےگ احالہکن دمہنی  رتہ وہاگ اؿ ےک ےیل اکش وہ اجےتن

 وہےت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ اور دمےین ےس ےنلکن اک ایبؿ دمےین ںیم رےنہ

     2142    حسیث 

ًَلَی أَِحَش٩ٔ  ٤َِٟٔسی٨َُة  ٩َّ ا َٛ َُٟتتَِر ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َّ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٟک٠َُِب أَِو ٣َا ََا٧َِت َحً ي یَِسُخ١َ ا

٩ِ٤َٔ٠ َتُٜوُ٪  َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٤َِِٟشحٔسٔ أَِو  ٔف َسَوارٔي ا ٌِ ََ ًَلَی  ي  ذِّ َِ ُي َٓ ئُِب  ا٢َ اٟذِّ َٗ ٣ََّاَ٪  َٔک اٟز ٤َاُر ذَٟ اٟثِّ



 

 

 َٔ َبا ٔ َواٟشِّ يِر َوافٔی اٟلَّ ٌَ ٠ِٟٔ 

واتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اہتبل مت وھچڑ دو ےگ دمہنی وک اےھچ احؽ ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

وآہل اہیں کت ہک آےئ اگ اس ںیم اتک ای ایڑیای وت اشیپب ایک رکے اگ دجسم ےک وبمھکں ای ربنم رپ احصہب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ں وک وکؿ اھکےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای وج اجونر وھبےل وہں ےگ رپدنے اور وملس اس زامےن ںیم دمہنی ےک ولھپ

 دردنے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےنلکن اک ایبؿدمےین ںیم رےنہ اک ایبؿ اور دمےین ےس

     2143    حسیث 

ا٢َ یَا ٣ُزَاح٥ُٔ  َٗ َبکَی ث٥َُّ  َٓ ِيَضا  َٟ ٔ َت إ َٔ َِٟت ٤َِٟٔسی٨َةٔ ا َد ٩ِ٣ٔ ا ٔ حٔيَن ََّخَ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ِت  ٩ًَِ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  َٔ ٩ِ َن أََتِدَشي أَِ٪ ٧َُٜوَ٪ ٤٣َّٔ

٤َِٟٔسی٨َةُ   ا

رطػ دھکی رک روےئ اور اےنپ الغؾ زما م ےس ےنہک ےگل ہک اشدی مت اور مہ اؿ ولوگں  رمع نب علاا زیسی بج دمہنی ےس ےلک وت دمہنی یک

 ںیم ےس وہں نج وک دمہنی ےن اکنؽ دای۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

 ایبؿ ںیم اتکب فلتخم ابوب ےک :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

     2144    حسیث 

ا٢َ صََذا َجَب١ْ یُحٔ  َ٘ َٓ َٟطُ أُحُْس   ٍَ ٥َ ك٠ََ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٨َُّا َو٧ُٔحبُُّط ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔي٥َ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ب

 ُ ٦َ ٣َََّٜة َوأ٧ََا أ ٦ُ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِيَضاََحَّ  ََحِّ

 اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن بج ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک ادح اک اہپڑ داھکیئ

ہکم وک اور ںیم رحاؾ رکات وہں دای ہک ہی وہ اہپڑ ےہ وج مہ وک اچاتہ ےہ اور مہ یھب اس وک اچےتہ ںیہ اے ریمے رب! اربامیہ ےن رحاؾ ایک 



 

 

 دمہنی ےک دوونں انکروں ےک درایمؿ ڑلایئ وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

     2145    حسیث 

َّی ٩ًَِ أَِٔی صُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ تَُضا  ٍُ ٣َا َذَُعِ ٤َِٟٔسی٨َٔة َتزَِت َباَئ بٔا ِو َرأَیُِت اٟوِّ َٟ و٢ُ  ُ٘ َُّط ََاَ٪ َي ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَيَِن َزیَِزَة أ٧َ ًَ اهَّللُ 

ا٦ْ   ََلبَتَِيَضا ََحَ

رچےت وہےئ دوھکیں دمہنی ںیم وت رہزگ ہن ڑیھچوں اؿ  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک وہ ےتہک ےھت ارگ ںیم رہونں وک

 وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک دمہنی ےک دوونں انکرے رحاؾ ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

     2146    حسیث 

٨ًَِطُ  َزص٥ُِ  َْطَ َٓ ٔلَی َزاؤیَٕة  ٠َّبا إ ٌِ َِٟحئُوا َث ِس أَ َٗ َّطُ َوَجَس ٤َ٠ُِٔا٧ّا   ٩ًَِ أَِٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ

آپ ےن ڑلوکں وک اکنہ دای اور ولڑمی وک اوب اویب ااصنری ےن ڑلوکں وک داھکی اوہنں ےن اکی ولڑمی وک ریھگ راھک  اھ اکی وکےن ںیم وت 

 وھچڑ دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

     2147    حسیث 

 َّ ٥ُ٠ًَِ إَٔلَّ أ٧َ ا٢َ ٣َأٟک ََل أَ ٍُ َصَذاَٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيِؼ٨َ َّی اهَّللُ  ٦ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ أَفٔی ََحَ َٗ  طُ 

 اہک امکل ےن اوباویب ےن ہی اہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک رحؾ ںیم ااسی اکؾ وہات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 دمہنی ونمرہ یک رحتم اک ایبؿ

     2148    حسیث 

أََخَذُظ ٩ِ٣ٔ  َٓ ِس اِػَلِسُت ٧َُضّشا  َٗ  ٖٔ ًَلَیَّ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َوأ٧ََا بٔاِْلَِسَوا ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ  أَِرَس٠َطُ ٩ًَِ ٣َأٟک  َٓ   یَٔسي 

 ےہ ہک ریمے اپس زدی نب اثتب آےئ اور ںیم اوساػ ںیم  اھ اور ںیم ےن اکشر ایک  اھ اکی ڑچای اک اوہنں ےن اکی صخش ےس رواتی

 ریمے اہھت ےس اس وک ےل رک وھچڑ دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی یک واب اک ایبؿ

 ب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 دمہنی یک واب اک ایبؿ

     2149    حسیث 

٤َِٟٔسی ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اهَّللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٧َ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا َِٟت ٩ًَِ  ا َٗ ٨ََة ُؤًَک أَبُو بَِْکٕ َوبََٔل٢ْ 

٠َِيض٤َٔا  ًَ ُ٘ ََٓسَخ٠ُِت  ُِٟحمَّ َي َٓکَاَ٪ أَبُو بَِْکٕ إَٔذا أََخَذِتطُ ا َِٟت  ا َٗ َٕ َتحُٔسَک  ِي َٛ َٕ َتحُٔسَک َویَا بََٔل٢ُ  ِي َٛ ٠ُِت یَا أَبَٔت  ُ٘ و٢ُ ١َُُّ َٓ

 ٍُ َٓ ٨ًَِطُ َیزِ  ٍَ ٔ ٠ ِٗ ُ ٠ٔطٔ َوََاَ٪ بََٔل٢ْ إَٔذا أ ٌِ أک َن ٤َِِٟوُت أَِزنَی ٩ِ٣ٔ َٔشَ زٔي ص١َِ ا٣ِزٕٔئ ٣َُؼبَّْح فٔی أَص٠ِٔطٔ َوا ٌِ َِٟيَت ٔط و٢ُ أَََل  ُ٘ َي َٓ ًَ٘ٔيَرَتطُ 

ِي٠َّة بَٔوازٕ َوَحِولٔی إٔذَِّٔخْ َوَج٠ٔي١ُ َوَص١ِ أَرَٔزِ٪ َیِو٣ّا ٣َٔياَظ ٣َح٨َّٕٔة َوَص١ِ َیِبُسَوِ٪ لٔی َطا٣َ  َٟ حٔئُِت أَبٔيتَنَّ  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٔٔي١ُ  َ ْة َوك

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ِحَضا َوبَارَٔرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََّٜة أَِو أََطسَّ َوَػحِّ ٨َا ٣َ ُحبِّ َٛ ٤َِٟسٔی٨ََة  َِٟي٨َا ا ٔ ِب إ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َحبِّ َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ  ٥َ ٨ََٟا فٔی َس٠َّ ِک 

ةٔ  َٔ ُِٟحِح ٠َِضا بٔا ٌَ اِج َٓ اَصا  ١ِ ح٤َُّ ُ٘ َصا َواِن  َػأًَضا َو٣ُسِّ

ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دمہنی ںیم آےئ وت اوبرکب اور  رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی

البؽ وک اخبر آای رضحت اعہشئ اؿ ےک اپس ںیئگ اور اہک ہک اے ریمے ابپ ایک احؽ ےہ اے البؽ ایک احؽ ےہ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ 

آدیم حبص رکات ےہ اےنپ  رھ ںیم اور ومت اس ےس زندکی وہیت ہک اوبرکب وک بج اخبر آات وت وہ اکی رعش ڑپےتھ سج اک رتہمج ہی ےہ رہ 

ےہ اس ےک وجیت ےک ےمست ےس ۔ اور البؽ اک بج اخبر ارتات وت اینپ آواز اکنےتل اور اکپر رک ےتہک اکش ہک ےھجم ولعمؾ وہات ہک ںیم اکی 

اور یھبک ںیم رھپ  ( ر لیلج دوونں اھگس ںیہ ہکم یکرات رھپ ہکم یک وادی ںیم روہں اگ اور ریمے رگد اذرخ اور لیلج وہں یگ ) اذرخ او

ے ےھجم
گ
ہ اکی ہگج ےہ یئک لیم رپ ہکم ےس واہں زامہن اجتیلہ ںیم ابزار ےھت ( اور یھبک رھپ دالھکیئ دت ں

 

 ی
خ
م

ہ ےک اپین رپ ) 

 

 ی
خ
م

 اشہم ارتوں اگ 



 

 

نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس آرک ایبؿ لیفط )دو اہپڑ ںیہ ہکم ےس سیت لیم رپ ای دو ےمشچ ںیہ ( رضحت اعہشئ ےن ہی ابںیت 

ںیک آپ ےن داع رفامیئ اے رپورداگر تبحم ڈاؽ دے امہرے دولں ںیم دمہنی یک ینتج تبحم یھت ہکم یک ای اس ےس یھب زایدہ اور 

جیھب دے اس اخبر وک ںیم اور دنتریتس رکدے دمہنی ںیم اور ربتک دے اس ےک اصع اور دم ںیم اور دور رکدے اخبر واہں اک اور 

خفہ)اکی یتسب ےہ ہکم ےس ایبیس لیم دور واہں وہیدی رےتہ ےھت( ںیم۔
 ح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی یک واب اک ایبؿ

     2150    حسیث 

 ٔ ًَائ ٤َِٟوِ ٩ًَِ  ِس َرأَیُِت ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َُٓضيَِرَة َي ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  َِٟت َوََاَ٪  ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟحَباَ٪ َظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِب١َ َذِوٗٔطٔ إٔ٪َّ ا َٗ َت 

ِوٗٔطٔ  َٓ ُٔطُ ٩ِ٣ٔ   َحِت

 ررہ ےتہک ےھت ہک ںیم
ب ہ 
ف

ےن ومت وک رمےن ےس آےگ دھکی ایل انرمد یک ومت اورپ  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اعرم نب 

 ےس آیت ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی یک واب اک ایبؿ

     2151    حسیث 

َُّط  ا٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َْٜة ََل یَِسُخ٠َُضا اٟلَّ ٔ ٤َِٟسٔی٨َٔة ٣َََلئ أب ا َ٘ ًَلَی أَِن  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ًُوُ٪ َوََل َٗ

ا٢ُ  جَّ  اٟسَّ

ےتش ںیہ اس ںیم ہن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن دمہنی یک راوہں رپ رف

 اطوعؿ آات ےہ ہن داجؽ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی ےس وہیدویں ےک اکنےنل اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 دمہنی ےس وہیدویں ےک اکنےنل اک ایبؿ

     2152    حسیث 

 ًَ ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  و٢ُ ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ آَّٔخٔ ٣َا َتک٥ََّ٠َ بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا َِٟيُضوَز ٩ِ ٤ًََُز ب٩َِ  اَت١َ اهَّللُ ا َٗ ا٢َ  َٗ  أَِ٪ 

يَنَّ زٔی٨َأ٪ بٔأَِر  َ٘ ُٗبُوَر أ٧َِبَٔيائٔض٥ِٔ ٣ََشأجَس ََل یَِب َزٔب َوا٨ََّٟؼاَري اتََّدُذوا  ٌَ ِٟ  ٔق ا

رمع نب علاا زیسی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن آرخی الکؾ ہی رفامای اہلل لج الجہل ابتہ رکے وہید اور 

 اصنری وک اوہنں ےن اےنپ ربمغیپوں یک ربقوں وک دجسمںی انبای آاگہ روہ رعب ںیم دو دنی ہن رںیہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی ےس وہیدویں ےک اکنےنل اک ایبؿ

     2153    حسیث 

ٍُ زٔی٨َأ٪ فٔی جَ  ا٢َ ََل یَِحَت٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  زَٔب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ  زٔیَزةٔ ا

 انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک زجریہ رعب ںیم دو دنی ہن رںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی یک تلیضف اک ایبؿ

 ےک ایبؿ ںیم اتکب فلتخم ابوب :   ابب

 دمہنی یک تلیضف اک ایبؿ

     2154    حسیث 

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ َُٟط أُحُْس   ٍَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ك٠ََ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٨َُّا َو٧ُٔحبُّطُ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ  َذا َجَب١ْ یُحٔب

ہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ادح وک دھکی رک ہک ہی اہپڑ مہ وک اچاتہ ےہ مہ یھب اےس رعوہ نب زریب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 اچےتہ ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دمہنی یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

     2155    حسیث 

٤َِِٟدزُومٔیَّ ََفَ  ًَيَّإغ ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َّطُ َزاَر  أب أَِخبََرُظ أ٧َ َِٟدلَّ ََّٜة ٩ًَِ ٣َأٟک أَِس٥َ٠َ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٣َ ٔٙ ی أَي ٨ًَِٔسُظ ٧َبٔيّذا َوصَُو بَْٔطٔ

أب  َِٟدلَّ ُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا اَب یُحٔبُّ َ
ُط أَِس٥ُ٠َ إٔ٪َّ َصَذا اْٟشَّ َٟ ا٢َ  َ٘ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ َٓ َحاَئ بٔطٔ إ َٓ ًَٔوّى  َسّحا  َٗ ًَيَّإغ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َح١َ٤َ  َٓ

اْب  ََْٟشَ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ صََذا  َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسُط  َٓ ٔلَی ٓٔيطٔ ث٥َُّ َر بَُط ٤ًَُزُ إ ََٓقَّ ُط فٔی یََسیِطٔ  ٌَ َوَؿ َٓ أب  َِٟدلَّ ُط َرجُ  ا َٟ َب ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ ٧َاَو َْشٔ َٓ َّل كَيِّْب 

٤َََُّٟٜة َخيِرْ  ائ١ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أَأ٧ََِت ا َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ِبُس اهَّللٔ ٧َاَزاُظ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَ ا أَِزبََز  َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ  ُ٘ َٓ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٩ِ٣ٔ ا

ُٗو٢ُ  ا٢َ ٤ًَُزُ ََل أَ َ٘ َٓ ٦ُ اهَّللٔ َوأ٨٣َُُِط َوٓٔيَضا بَِيُتُط  ٤ََُّٜة َخيِْر ٩ِ٣ٔ ؤَی ََحَ َٟ ائ١ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٤ًَُزُ أَأ٧ََِت ا َٗ فٔی بَِئت اهَّللٔ َوََل فٔی ََح٣َٔطٔ َطِيّئا ث٥َُّ 

٦ٔ اهَّللٔ َو  ُٗو٢ُ فٔی ََحَ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل أَ َ٘ َٓ ٦ُ اهَّللٔ َوأ٨٣َُِطُ َوٓٔيَضا بَِيُتُط  ٠ُِت ؤَی ََحَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َٖ  ََل فٔی بَِيتٔطٔ َطِيّئاا  ث٥َُّ اِنَْصَ

  

 

  

 

املس وج ومیل ںیہ رمع نب اطخب ےک اؿ ےس رواتی ےہ ہک مہ ہکم ےک راےتس ںیم علااہلل نب ایعش یک الماقت وک  ےئ ، اؿ ےک اپس ن

رمع اپیئ املس ےن اہک ہک اس رشتب وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع تہب اچےتہ ںیہ علااہلل نب ایعش اکی ڑبا اس ایپہل رھب رک رضحت 

ےہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس الےئ اور اؿ ےک اسےنم رھک دای اوہنں ےن اس وک ااھٹ رک  انی اچاہ رھپ رس ااھٹ رک اہک ہی رشتب تہب ااھچ 

رھپ اس وک ایپ اس ےک دعب اکی صخش اؿ ےک داینہ رطػ اھٹیب  اھ اس وک دے دای بج علااہلل نب ایعش ولٹ رک ےلچ وت رضحت رمع 

ٰیل ہنع ےن اؿ وک البای اور اہک وت اتہک ےہ ہک ہکم  رتہ ےہ دمہنی ےس علااہلل نب ایعش ےن اہک ہک وہ رحؾ ےہ اہلل اک اور انم یک ریض اہلل اعت

ؿ ہگج ےہ اور واہں اس اک  رھ ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم اہلل ےک  رھ اور رحؾ اک ںیہن وپاتھچ )ہکلب اؿ دوونں ںیم وک

ےہ( رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وت اتہک ےہ ہک ہکم  رتہ ےہ دمہنی ےس، علااہلل نب ایعش ےن اہک ہک ہکم ںیم اہلل اک  اس الضف

رحؾ ےہ اور انم یک ہگج ےہ واہں اس اک  رھ ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم اہلل ےک  رھ اور رحؾ ںیم ھچک ںیہن اتہک رھپ 

 نب ایعش ےلچ  ےئ۔علااہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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أب ََّخَ  َِٟدلَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ أَبُو ًُبَِيَسَة ب٩ُِ ٩ًَِ  ََٟ٘ٔيُط أ٣ََُزاُئ اِْلَِج٨َاز  َْ َّي إَٔذا ََاَ٪ ََْٔسِ ٔ َحً ا٦ ٔلَی اٟظَّ َد إ



 

 

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٔ ا٦ ٍَ بٔأَِرٔق اٟظَّ َٗ ِس َو َٗ  َ َِٟوبَأ أَِخبَرُوُظ أَ٪َّ ا َٓ َِٟحزَّاحٔ َوأَِػَحابُُط  ٤ُِٟضَ ا َُ لٔی ا أب اِز َِٟدلَّ أجزٔی٩َ  ا

ـُ  ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔوا  اِخَت٠َ َٓ ا٦ٔ  ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو َٗ َِٟوبَأَ  اِسَتَظاَرص٥ُِ َوأَِخبََرص٥ُِ أَ٪َّ ا َٓ ًَاص٥ُِ  َس َٓ ٟٔيَن  ٕ َوََل ٧ََزي أَِ٪ اِْلَوَّ ِجَت ْٔل٣َِز ِس ََّخَ َٗ ُض٥ِ 

ُة ا٨َّٟأض َوأَِػَحاُب َرُس  ََ٘ٔيَّ َک  ٌَ ُض٥ِ ٣َ ـُ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ َو  ٍَ ًَلَی َصَذا َتزِٔج ٔس٣َُض٥ِ  ِ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل ٧َزَي أَِ٪ ُت ًَ َّی اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٔ َش٠َُٜوا َسب َٓ َٓاِسَتَظاَرص٥ُِ  ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ َُ لٔی اِْلَِنَؼاَر  ا٢َ اِز َٗ ًَىِّي ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ ٤ًَُزُ اِرَت َ٘ َٓ  ٔ َِٟوبَإ ُٔوا  ي١َ ا ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِخَت٠َ ا

تِ ََاِختََٔل  َٔ ِٟ ٔ ا یِٕع ٩ِ٣ٔ ٣َُضأجَزة َُ لٔی ٩ِ٣َ ََاَ٪ َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ ٣َِظَيَدةٔ ُْقَ ا٢َ اِز َٗ ًَىِّي ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ اِرَت َ٘ َٓ ٥ِ٠َ ٓٔض٥ِٔ  َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ ٔح 

ًَلَی ٔس٣َُض٥ِ  ِ٘ ٍَ بٔا٨َّٟأض َوََل ُت اُٟوا ٧ََزي أَِ٪ َتزِٔج َ٘ َٓ ٠َِيطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ُ َرُجََلٔ٪  ًَ  ِٕ ٔ ِّی ٣ُِؼبْٔح  َیِدَت٠ ٔن ٨ََٓاَزي ٤ًَُزُ فٔی ا٨َّٟأض إ َِٟوبَإٔ  َصَذا ا

 َٟ ا َٗ ِو َُيِرَُک  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َسرٔ اهَّللٔ  َٗ اّرا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أَبُو ًُبَِيَسَة أََٔفَ َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ أَِػبُٔحوا  َٓ  ٕ َسرٔ ًَلَی َهِضز َٗ ٥ِ َنَٔفُّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َضا یَا أَبَا ًُبَِيَسَة َن

َس  َٗ ٔلَی  ي َجِسبَْة اهَّللٔ إ ُط ًُِسَوَتأ٪ إِٔحَساص٤َُا َخٔؼَبْة َواِْلَُِّخَ َٟ َضَبَلِت َوازّٔیا  َٓ ََٟک إٔب١ْٔ  ِو ََاَ٪  َٟ ًَِيَت  رٔ اهَّللٔ أََرأَیَِت  َِٟيَص إِٔ٪ َر أَ

ََٓحاَئ  َسرٔ اهَّللٔ  َ٘ ًَِيَتَضا َٔ َِٟحِسبََة َر ًَِيَت ا َسرٔ اهَّللٔ َوإِٔ٪ َر َ٘ ًَِيَتَضا َٔ َِٟدٔؼَبَة َر ٔف ا ٌِ ََ ٖٕ َوََاَ٪ َُائّٔبا فٔی  ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

و٢ُ إَٔذا َس  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسي ٩ِ٣ٔ َصَذا ٤ّ٠ًِٔا َس٤ٔ َ٘ َٓ َََٓل َحاَجتٔطٔ  ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ ٔ٤

ٍَ بٔأَِرٕق  َٗ ٠َِيطٔ َوإَٔذا َو ًَ َس٣ُوا  ِ٘ َٖ  َت َح٤َٔس اهَّلَل ٤ًَُزُ ث٥َُّ اِنَْصَ َٓ ا٢َ  َٗ اّرا ٨ِ٣ُٔط  ُجوا َٔفَ َََٓل َتِْخُ  َوأْمُتَْن بَٔضا 

علا اہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ یک رطػ ےلک بج رسغ)اکی یتسب 

 ی د ہ نب فراح اور اؿ ےک اسیھت اوہنں ےن اہک اشؾ ںیم آج لک وابء ےہ( ںیم ےچنہپ وت رکشل ےک ڑبے ڑبے ارسفاؿ ےس ےلم
عب
 ےسیج اوب 

ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک انب ابعس ےس ہک البؤ ڑبے ڑبے اہمفرنی وک وہنجں ےن ےلہپ رجہت یک ےہ وت البای اؿ وک 

 ہک اشؾ ںیم وابء وہ ریہ ےہ اوہنں ےن االتخػ ایک وضعبں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس وشمرہ ایک اور ایبؿ ایک اؿ ےس

ےن اہک آپ اکؾ ےک واےطس ےلک ںیہ ولانٹ انمبس ںیہن ےہ وضعبں ےن اہک ہک آپ ےک اسھت اور ولگ یھب ںیہ اور احصہب ںیہ انمبس 

ؤ ااصنر وک انب ابعس ےتہک ںیہ ںیم ےن ںیہن ہک آپ اؿ وک اس واب ںیم ےل اجںیئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اجؤ اور اہک الب

ااصنر وک البای اور وہ آےئ اؿ ےس وشمرہ ایک اوہنں ےن یھب اہمفرنی یک لثم ایبؿ یک اور ایس رطح االتخػ ایک آپ ےن اہک اجؤ۔ رھپ اہک 

و ں ےن رجہت یک  حت ہکم ےک دعب البؤ، ںیم ےن اؿ وک البای اؿ ںیم ےس

 

 ی
ح ہ
دو آدویمں ےن یھب  رقشی ےک وبڑےھ وبڑےھ ولوگں وک 

االتخػ ںیہن ایک ہکلب بس ےن اہک امہرے زندکی انمبس ہی ےہ ہک آپ ولٹ اجںیئ اور ولوگں وک اس وابء ںیم ہن ےل اجےیئ بج 

 ی د ہ ےن اہک ہک اہلل 
عب
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگں ںیم انمدی رکادی ہک حبص وک اوٹن رپ وسار وہ رک ےلچ اور اس وتق اوب 

ہل یک دقتری ےس اھبےگ اجےت وہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اکش ہی ابت یسک اور ےن یہک وہیت اہں مہ اھبےتگ ںیہ اہلل لج الج



 

 

یک دقتری ےس اہلل یک دقتری یک رطػ ایک ارگ اہمترے اپس اوٹن وہں اور مت اکی وادی ںیم اجؤ سج ےک دوانکرے وہں اکی انکرہ رس 

ر دورسا کشخ اور رخاب وہ ارگ وت اےنپ اووٹنں وک رس زبس اور اشداب ںیم رچاےئ بت یھب وت ےن اہلل یک دقتری ےس زبس اور اشداب وہ او

رچاای اور وج وت ےن کشخ اور رخاب ںیم رچاےئ بت یھب وت ےن اہلل یک دقتری ےس رچاای اےنت ںیم علاارلنمح نب وعػ آےئ اور وہ ںیہک 

ںیم اس ےلئسم اک اعمل وہں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع اکؾ وک  ےئ وہےئ ےھت اوہنں ےن اہک 

وآہل وملس رفامےت ےھت ہک بج مت ونس ہک یسک رس زنیم ںیم وابء ےہ وت واہں ہن اجؤ اور بج یسک رس زنیم ںیم واب ڑپے اور مت واہں وموجد 

 اس وتق رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہلل لج الجہل یک دمح ایبؿ یک اور ولٹ ڑھکے وہ وت اھبوگ یھب ںیہن اہک انب ابعس ےن ہک

 وہےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٌِ َّی ٩ًَِ َس َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ُط َيِشأ٢َُ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس ٣َا َس٤ٔ ٌَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ إؾ  َّٗ ٥َ فٔی ٔس ب٩ِٔ أَِٔی َو ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 

اًُوُ٪ رٔ  ٥َ اٟلَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ أَُسا٣َُة  َ٘ َٓ اًُؤ٪  ًَلَی اٟلَّ ائٔي١َ أَِو  ٕة ٩ِ٣ٔ بَىٔي إِْٔسَ َٔ ٔ ًَلَی كَائ ِجزْ أُِرٔس١َ 

َََٓل  ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ ٠ًََِيطٔ َوإٔذَا َو َََٓل َتِسُخ٠ُوا  ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ إٔذَا َس٤ٔ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ا٢َ ٣َأٟک ٩ِ٣َ ََاَ٪  َٗ اّرا ٨ِ٣ٔطُ  ُجوا َٔفَ  َتِْخُ

ا٢َ أَبُو ا٨َِّْٟضٔ ََل  اْر ٨ِ٣ٔطُ َٗ ُج٥ُِٜ إَٔلَّ َٔفَ   یُِْخٔ

دعس نب ایب واقص ےن ااسہم نب زدی ےس وپاھچ مت ےن ایک انس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اطوعؿ ےک ابرے ںیم اوہنں 

الیئ ےک رگوہ رپ ای ہی اہک ہک اؿ ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اطوعؿ اکی ذعاب ےہ وج اجیھب ایگ  اھ ینب ارس

رپ وج مت ےس ےلہپ ےھت وت بج ونس مت یسک زنیم ںیم اطوعؿ ےہ وت واہں ہن اجؤ اور بج یسک زنیم ںیم اطوعؿ ڑپے اور مت واہں وموجد وہ 

 وت اھبوگ یھب ںیہن اوب ارصنل ےن اہک ہن ولکن اھبےنگ ےک دصق ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطوعؿ اک ایبؿ

     2158    حسیث 



 

 

َْ ب٠ََ  ا َجاَئ َْسِ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ا٦ ٔلَی اٟظَّ َد إ أب ََّخَ َِٟدلَّ َة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔي ًَا٣ٔز ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟ طُ أَ٪َّ ا ا٦ٔ َِ ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو َٗ  َ َوبَأ

 ٔ ُت٥ِ ب ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٖٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ أَِخبََرُظ  ٠ًََِيطٔ َوإَٔذا َٓ َس٣ُوا  ِ٘ ََل َت َٓ طٔ بٔأَِرٕق 

ُجوا َٔفَ  َََٓل َتِْخُ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ َْ َو أب ٩ِ٣ٔ َْسِ َِٟدلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َج  اّرا ٨ِ٣ُٔط ََفَ

علا اہلل نب اعرم نب رہعیب ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اشؾ یک رطػ ےلک بج رسع ںیم ےچنہپ اؿ وک ربخ  یل اشؾ ںیم واب 

ہک واب ےہ وت واہں ہن اجؤ اور بج واب  ڑپی ےہ وت علاارلنمح نب وعػ ےن اؿ ےس اہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک بج یسک زنیم ںیم ونس

 ڑپے اس زنیم ںیم سج ںیم مت وہ وت اس ےس لکن ہن اھبوگ ہی نس رک رضحت رمع رسغ ےس ولٹ آےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿاطوعؿ اک 

     2159    حسیث 

ِبٔس اٟزَّ ًَ ٩ًَِ َحٔسیٔث   َْ ٍَ بٔا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ َْسِ ٤ََّا َرَج أب إ٧ٔ َِٟدلَّ ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٖٕ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ِو ًَ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

 اسمل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع رسغ ےس ولٹ آےئ علاارلنمح نب وعػ یک دحثی نس رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اطوعؿ اک ایبؿ

     2160    حسیث 

َبَة أََحبُّ  ِٛ َٟبَِيْت بٔزُ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ىٔي أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ا٦ ةٔ أَبَِيإت بٔاٟظَّ ًََْشَ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ   إ

ی ہ ںیم )اکی اقمؾ ےہ درایمؿ ںیم رمعہ اور ذات رعؼ 
اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اکی  رھ رک

 ےک( دنسپ ےہ ھجم وک اشؾ ںیم دس  رھوں ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن



 

 

     2161    حسیث 

 َٓ ا٢َ َتَحادَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسي  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َُٟط ٣ُوَسي أ٧ََِت آَز٦ُ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسي 

ًَِلاُظ اهَّللُ ٥َ٠ًِٔ  َّٟٔذي أَ َٟطُ آَز٦ُ أ٧ََِت ٣ُوَسي ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ِجَتُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذي أََُِویَِت ا٨َّٟاَض َوأََِّخَ ًَلَی ا اُظ  َٔ  ١َُِّ َطِيٕئ َواِػَل

 َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٟتٔطٔ  َٙ ا٨َّٟأض بٔزَٔسا ِب١َ أَِ٪ أُِخ٠َ َٗ ًَلَیَّ  َر  ُٗسِّ ِس  َٗ  ٕ ًَلَی أ٣َِز  َت٠ُو٣ُىٔي 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ثحب یک آدؾ اور ومٰیس ےن وت اغبل 

ں وک اور اکنال اؿ وک تنج ےس آدؾ ےن اہک ہک وت ویہ ومٰیس ےہ ہک وہےئ آدؾ ومٰیس رپ ومٰیس ےن اہک وت ویہ آدؾ ےہ ہک رمگاہ ایک وت ےن ولوگ

 اہلل ےن ےھجت ملع دای رہ زیچ اک اور ربزگدیہ ایک راستل ےس اوہنں ےن اہک اہں رھپ آدؾ ےن اہک ابووجد اس ےک وت ےھجم المتم رکات ےہ اےسی

 اکؾ رپ وج ریمی دقتری ںیم اھکل اج اکچ  اھ لبق ریمے دیپا وہےن ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

     2162    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ َصٔذظ أب ُسئ١َٔ  َِٟدلَّ ِٟحَُضىٔيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا اِْلَیٔة َوإٔذِ أََخَذ َربَُّک ٩ِ٣ٔ بَىٔي آَز٦َ ٩ِ٣ٔ ُهُضورٔص٥ِٔ  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َيَشإر ا

َِٟ٘ٔيا٣َ  وُٟوا یَِو٦َ ا ُ٘ اُٟوا بَلَی َطضِٔس٧َا أَِ٪ َت َٗ  ٥ُِ َِٟشُت بٔزَبِّٜ ُٔٔشض٥ِٔ أَ ًَلَی أَِن یََّتُض٥ِ َوأَِطَضَسص٥ُِ  ا٢َ ذُرِّ َ٘ َٓ ٩ًَِ َصَذا َُا٠ٔٓٔيَن  ٨َّا  ُٛ َّا  ٔة إ٧ٔ

َِٟد  ٠ًََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ٥َ ُيِشأ٢َُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ أب َس٤ٔ ٥َ إٔ٪َّ اهَّللَ لَّ ِيطٔ َوَس٠َّ

یَّّة  َد ٨ِ٣ٔطُ ذُرِّ َٓاِسَتِْخَ َٙ آَز٦َ ث٥َُّ ٣ََشَح َهِضَزُظ بَٔي٤ٔي٨ٔطٔ  الَی َخ٠َ ٌَ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ َتَباَرَک َوَت ٌَ ُت َصُؤََلٔئ ٠َِٟٔح٨َّٔة َؤَ ِ٘ ا٢َ َخ٠َ َ٘ َٓ

 ١ٔ٤َ ٌَ ُت َصُؤََلٔئ ٨٠َّٟٔارٔ َؤَ ِ٘ ا٢َ َخ٠َ َ٘ َٓ یَّّة  َد ٨ِ٣ُٔط ذُرِّ َٓاِسَتِْخَ ٠٤َُوَ٪ ث٥َُّ ٣ََشَح َهِضَزُظ  ٌِ َِٟح٨َّٔة َي ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠٤َُوَ٪  ٌِ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َي

 ِٟ ٔٔي٥َ ا َٓ ِبَس ٠َِٟٔح٨َّةٔ اِستَ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌَ ِٟ َٙ ا ٥َ إٔ٪َّ اهَّلَل إٔذَا َخ٠َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ٤َ ٠َ٤َطُ ٌَ ٌِ

َِٟح٨ََّة َو  ُيِسخ٠ُُٔط َربُّطُ ا َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٤ًَِا٢ٔ أَص١ِٔ ا ١ٕ٤ًََ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلَی  َّي ی٤َُوَت  َِٟح٨َّةٔ َحً ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ٠َ٤َطُ َٔ ٌِ ِبَس ٨٠َّٟٔارٔ اِسَت ٌَ ِٟ َٙ ا إَٔذا َخ٠َ

ُيِسخ٠ُٔطُ َربُّطُ ا٨َّٟاَر  َٓ ٤ًَِا٢ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ١ٕ٤ًََ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلَی  َّي ی٤َُوَت  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َحً ٌَ َٔ 

اید رک اس وتق وک بج ملسم نب اسیر ینہج ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وساؽ وہا اس آتی ےک قلعتم ینعی 

، ریتے رپورداگر ےن آدؾ یک ھٹیپ ےس اؿ یک امتؾ اوالد وک اکنال اور اؿ وک وگاہ ایک اؿ رپ اس ابت اک ایک ںیم ںیہن وہں رپورداگر اہمترا



 

 

ےس اغلف ےھت وبےل ویکں ںیہن وت رپورداگر ےہ امہرا، مہ ےن اس واےطس وگاہ ایک ہک ںیہک ااسی ہن وہک مت ایقتم ےک روز ہک مہ وت اس 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس یھب اس آتی یک ریسفت اک وساؽ وہا آپ یلص اہلل ہیلع 

اؿ وک تنج ےک ےئل  وآہل وملس ےن رفامای اہلل لج الجہل ےن آدؾ وک دیپا ایک رھپ اؿ ںیم اانپ داانہ اہھت ریھپا اور اوالد اکنیل اور رفامای ںیم ےن

و ں ےک اکؾ رکںی ےگ رھپابایں اہھت ریھپا اؿ یک ھٹیپ رپ اور اوالد اکنیل رفامای ںیم ےن اؿ وک منہج ےک ےیل دیپ

 

 ی
ب

 

 ی
ج

ا ایک دیپا ایک اور ہی ولگ 

و ں ےک اکؾ رکںی ےگ اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رھپ لمع رکےن ےس ایک افدئہ 
م

 

ح ہ ب

روسؽ اہلل یلص اہلل اور ہی 

و ں ےک اکؾ رکاات ےہ اور ومت ےک وتق 

 

 ی
ب

 

ی  
ج

ہیلع وآہل وملس ےن رفامای بج دیپا رکات ےہ یسک دنبے وک تنج ےک واےطس وت اس ےس 

یھب وہ کین لمع رکےک رمات ےہ وت اہلل لج الجہل اےس تنج ںیم دالخ رکات ےہ اور بج یسک دنبے وک منہج ےک ےئل دیپا رکات ےہ وت 

 

ح 

و ں ےک اکؾ رکاات ےہ اہیں کت ہک ومت یھب اےس ربے اکؾ رپ آیت ےہ وت اےس منہج ںیم دالخ رکات ےہ ۔اس ےس 
 م
ب

 

ب ہ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

     2163    حسیث 

٩َِٟ َت  ُت ٓٔي٥ُِٜ أ٣ََِزی٩ِٔ  ِٛ ا٢َ َتَز َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ُِٜت٥ِ بٔض٤َٔا َٛٔتاَب ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٠ُّوا ٣َا َت٤َشَّ ـٔ

 اهَّللٔ َوُس٨ََّة ٧َبٔيِّطٔ 

 وآہل وملس ےن ہک وھچڑے اجات وہں ںیم مت ںیم دو زیچوں وک ںیہن رمگاہ وہ ےگ بج اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 کت ڑکپے روہ ےگ اؿ وک، اتکب اہلل اور اس ےک روسؽ یک تنس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

     2164    حسیث 

٥َ يَ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٛ ا٢َ أَِزَر َٗ َّطُ  نٔیِّ أ٧َ َِٟىَ ا٢َ ٩ًَِ كَاُوٕض ا َٗ َسٕر  َ٘ ٔ  َ وُٟوَ٪ ١َُُّ َطِيٕئ ُ٘

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز يَ  ُت  ٌِ َِٜئص أَِو كَاُوْض َوَس٤ٔ ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ َّي ا َسٕر َحً َ٘ ٔ  َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ١َُُّ َطِيٕئ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘

 ٔ ِحز ٌَ ِٟ َِٜئص َوا  اِل



 

 

علااہلل  اطؤس اامیلین ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ںیم ےن دنچ احصہب وک اپای ےتہک ےھت ہک رہ زیچ دقتری ےس ےہ اطؤس ےن اہک ںیم ےن

 ۔نب رمع ےس انس ےتہک ےھت ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک رہ زیچ دقتری ےس ےہ اہیں کت ہک اعزجی اور وہایشری یھب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

     2165    حسیث 

و٢ُ فٔی ُخِلبَتٔطٔ إٔ٪َّ اهَّللَ صَُو ا ُ٘ ٔ َي ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُّط  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ات٩ُٔ ٩ًَِ  َٔ ِٟ  َِٟضازٔي َوا

ہبطخ ںیم رفامےت ےھت ہک اہلل یہ دہاتی رکےن واال اور رمگاہ رکےن رمعو نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن علااہلل نب زریب ےس انس 

 واال ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقتری ںیم وگتفگں یک اممتعن

     2166    حسیث 

طٔ أَ  ِّ٤ًَ ا٢َ ٣َا َرأِیَُک فٔی َصُؤََلٔئ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٨ُِت أَٔسيرُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٠ُِت َرأِئی ِٔی ُسَضِي١ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ُ٘ َٓ َسرٔیَّٔة  َ٘ ِٟ ا

بِ  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕٔ ِي ًَلَی اٟشَّ ِؿَتُض٥ِ  إِٔ٪ َتابُوا َوإَٔلَّ َُعَ َٓ ا٢َ ٣َأٟک َوَذَٟٔک َرأِئیأَِ٪ َتِشتَتٔيَبُض٥ِ  َٗ َٔک َرأِئی  ٔ َوذَٟ زٔیز ٌَ ِٟ  سٔ ا

ایب لیہس نب امکل رمع نب علاا زیسی ےک اسھت اج رےہ ےھت اوہنں ےن وپاھچ اوب لیہس ےس ہک اہمتری ایک راےئ ےہ دقرہی ےک ابرے 

 وت لتق ےئک اجںیئ رمع نب علاا زیسی ےن اہک ریمی ںیم اوب لیہس ےن اہک ریمی راےئ ہی ےہ ہک اؿ ےس وتہب رکاؤ وتہب رک ںیل وت  رتہ، ںیہن

 راےئ یھب یہی ےہ امکل ےن اہک ریمی یھب یہی راےئ ےہ اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقر ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی

 ابوب ےک ایبؿ ںیم اتکب فلتخم :   ابب

 دقر ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی

     2167    حسیث 



 

 

َٚ أُِختٔضَ  ٤َِٟزِأَةُ كَََل ا٢َ ََل َتِشأ٢َِ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤ََّا ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إ٧ٔ َٓ َٜٔح  َتَضا َؤٟت٨َِ َٔ َْ َػِح ا َٟٔتِشَتَِفٔ

ُٗسِّ  َضا ٣َا  ََٟضاَٟ  َر 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک ہن اچےہ وکیئ وعرت الطؼ اینپ نہب یک

 اتہک اخیل رکے ایپہل اس اک ہکلب اکنح رک ےل ویکہکن وج اس ےک دقمر ںیم ےہ اس وک ےلم اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقر ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی

     2168    حسیث 

ٔ أَیَُّضا  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َياَ٪ َوصَُو  ِٔ اؤیَُة ب٩ُِ أَِٔی ُس ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ هٔيِّ  ُِٟقَ ٕب ا ٌِ َٛ ٔس ب٩ِٔ  ًَِلي اهَّللُ َوََل ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ َُّط ََل ٣َا٧ ا٨َّٟاُض إ٧ٔ

ِضطُ فٔی اٟ ِّ٘ َٔ َِٟحسُّ ٩ِ٣َ یُزِٔز اهَّللُ بٔطٔ َخيِّرا ُي َِٟحسِّ ٨ِ٣ُٔط ا ٍُ َذا ا َٔ ٍَ اهَّللُ َوََل ی٨َِ ٔلَي ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ ُت َصُؤََلٔئ ٣ُ ٌِ اؤیَُة َس٤ٔ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ی٩ٔ ث٥َُّ  سِّ

ِٟک٤َٔ٠َأت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  ٔ  ا ًَِواز َ ٔ اِْل ًَلَی صَٔذظ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دمحم نب بعک رقیظ ےس رواتی ےہ ہک اعموہی نب ایب ایفسؿ ےن ربنم رپ اہک اے ولوگں وج اہلل لج الجہل دے اس وک وکیئ روےنک واال 

یک اطتق اکؾ ںیہن آیت سج صخش وک اہلل الھبیئ اچنہپان اچاتہ ںیہن ےہ اور وج ہن دے اس وک وکیئ دےنی واال ںیہن ےہ اور یسک اطتق واےل 

 ےہ اس وک دنی ںیم ھجمس داتی ےہ اور ملع ہقف داتی ےہ رھپ اہک اعموہی ےن ںیم ےن اؿ املکت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس انس

 اںیہن ڑکلویں رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دقر ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی

     2169    حسیث 

َّٟٔذي ََل  ٤َا ی٨ََِبغٔی ا َٛ َٙ ١ََُّ َطِيٕئ  َّٟٔذي َخ٠َ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢ُ ا َ٘ َّطُ ََاَ٪ ُي ُط أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ َح١ُ َطيِ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٌِ َرُظ َحِشٔيَي َي سَّ َٗ ْئ أ٧ََاُظ َو

َِٟيَص َوَراَئ اهَّللٔ ٣َزِمَی ًَا  ٍَ اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ َز هَی َس٤ٔ َٛ  اهَّللُ َو

اامؾ امکل ےس رواتی ےہ ہک ےلہپ زامےن ںیم ولگ ویں اہک رکےت ےھت ہک بس وخایبں اس اہلل یک ںیہ سج ےن دیپا ایک رعش وک ےسیج 

ےلہپ وکیئ زیچ ںیہن وہ  یتک اکیف ےہ ھجم وک اہلل اور اکیف ےہ ااسی اکیف ےہ ہک اتنسےہ اہلل وج اس وک  اچےہ وج وتق رقمر رک دای ےہ اس ےس



 

 

 اکپرے اہلل ےک وسا وکیئ صخش ںیہن سج ےس داع ایک اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 دقر ےک ایبؿ ںیم فلتخم دحںیثی

     2170    حسیث 

أَِج٠ٔ٤ُوا فٔی ا َٓ ُط  َٗ َّي َيِشَت١َٔ٤ِٜ رِٔز ٩َِٟ ی٤َُوَت َحً ا٢ُ إٔ٪َّ أََحّسا  َ٘ َّطُ ََاَ٪ ُي ُط أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٠َٔب ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ  ٟلَّ

وکیئ آدیم ںیہن رمے اگ بج کت ہک اس اک رزؼ وپرا ہن وہ سپ ااصتخر رکو بلط  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک ےلہپ زامےن ںیم ویں اہک اجات  اھ ہک

 اعمش ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2171    حسیث 

ُت رٔجِ  ٌِ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َوَؿ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ آَّٔخُ ٣َا أَِوَػانٔی بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ا٢َ ٩ًَِ ٣ُ َٗ زِزٔ أَِ٪  َِ ِٟ لٔی فٔی ا

اذُ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ َک ٨٠َّٟٔأض یَا ٣ُ َ٘  أَِحٔش٩ِ ُخ٠ُ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ھجم وک یک بج ںیم راکب ںیم اپؤں رےنھک اگل  اعمذ نب لبج ےس رواتی ےہ ہک آرخی وتیص وج

 ہی یھت ہک اے اعمذ وخش یقلخ رک ولوگں ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایبؿ ںیموخش یقلخ ےک 

     2172    حسیث 

َّی اهَّللُ َِّر َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟت ٣َا ُخي ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل مُّ إَٔلَّ أََخَذ ٩ًَِ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أ٣ََِزی٩ِٔ   

َٓإِٔ٪ ََا ٥ِ َی٩ُِٜ إٔث٤ِّا  َٟ ص٤َُا ٣َا  ٔشطٔ إَٔلَّ أَِيَْسَ ِٔ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َٟٔ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َس ا٨َّٟأض ٨ِ٣ُٔط َو٣َا ا٧َِت ٌَ أَِ٪  َ٪ إٔث٤ِّا ََاَ٪ أََِ



 

 

َي٨َِت٥ُٔ٘ ِهَّلِل بَٔضا َٓ ٣َُة اهَّللٔ   ت٨َُِتَضَک َُحِ

وآہل وملس وک بج داین ےک دو اکومں ںیم اایتخر وہا وت آپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن آاسؿ ارم وک اایتخر ایک رشبہکیط اس ںیم انگہ ہن وہ ارگ انگہ وہات وت بس ےس زایدہ آپ اس ےس رپزیہ رکےت اور روسؽ اہلل یلص اہلل 

ںیم للخ ڑپے وت اس وتق دبہل ےتیل ےھت اہلل  ہیلع وآہل وملس اینپ ذات ےک واےطس یسک ےس دبہل ںیہن ےتیل ےھت رگم بج اہلل یک رحتم

 ےک واےطس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2173    حسیث 

ًَلٔیِّ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشئِن ب٩ِٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  ُط ٣َا ََل  ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ ٤َِٟزِٔئ َتزِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ حُِش٩ٔ إِٔسََل٦ٔ ا َٗ

٨ٔيطٔ  ٌِ  َي

ےہ  یلع نب نیسح نب یلع نب ایب اطبل ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن االسؾ یک  رتہویں ںیم ےس ہی

 ہک آدیم ےب اکر اور وضفؽ زیچوں وک وھچڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2174    حسیث 

َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟت ٩ًَِ  ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َرُج١ْ  ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ُ ٔظيَرةٔ ث ٌَ ِٟ ٥َ بٔئَِص اب٩ُِ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟبَِئت  ُط فٔی ا ٌَ َّی اهَّلُل  ٥َّ أَذَٔ٪ ًَائَٔظُة َوأ٧ََا ٣َ ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ  َّی اهَّللُ  ُت َؿحَٔک َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ٠َ أَِنَظِب أَِ٪ َس٤ٔ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ُُِٗت ًَ َد اٟزَُّج١ُ  ا ََّخَ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ

 ٥َِٟ ٠َُِٗت ث٥َُّ  ٠َُِٗت ٓٔيطٔ ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ََشِّ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ طُ  ٌَ َت٨َِظِب أَِ٪ َؿٔحَِٜت ٣َ

 ٔ ظ اُظ ا٨َّٟاُض َْٟٔشِّ َ٘  ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ اتَّ

آےن اک اور رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اذؿ اچاہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس 



 

 

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت یھت  رھ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ربا آدیم ےہ ہی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

وآہل وملس ےن اس وک آےن یک ااجزت دی رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک وھتڑی دری ںیہن زگری یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس 

 ںیم ےن اس ےک اسھت ےتسنہ وہے انس بج وہ الچ ایگ وت ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ایھب وت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وک

وملس ےن اس وک ربا اہک  اھ ایھب آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اس ےس ےنسنہ ےگل آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک بس آدویمں 

 ربا وہ آدیم ےہ سج ےس ولگ ںیچب ای ڈرںی اس ےک رش ےک ببس ےس ۔ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2175    حسیث 

َّطُ  ٔب اِْلَِحَبارٔ أ٧َ ٌِ َٛ ٨َائٔ ٩ًَِ  ُط ٩ِ٣ٔ حُِش٩ٔ اٟثَّ ٌُ َٓا٧ُِوزُوا ٣َاَذا یَتَِب ِبٔس ٨ًَِٔس َربِّطٔ  ٌَ ٤ُ٠َوا ٣َا ٠ِٟٔ ٌِ ا٢َ إَٔذا أَِحبَبُِت٥ِ أَِ٪ َت َٗ 

 بعک اةحر ےن اہک ہک بج مت یسک دنبہ اک احؽ اجانن اچوہ اس ےک رپورداگر ےک اپس وت دوھکی ولگ اس وک اسیک ےتہک ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2176    حسیث 

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َُٟيِسرُٔک بُٔحِش٩ٔ ُخ٠ُ٘ٔطٔ َزَرَجَة ا ٤َِٟزَِئ  ىٔي أَ٪َّ ا َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِٟضَوأجز امٔی بٔا  بٔا٠َِّٟي١ٔ اٟوَّ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک ھجم وک ہی اچنہپ ہک آدیم نسح قلخ یک وہج ےس رات رھب ابعدت رکےن واےل اور دؿ رھب ایپےس رےنہ 

 واےل اک درہج احلص رکات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2177    حسیث 

 َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ ٔة  َٗ َس ٔ َواٟؼَّ ََلة ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ثٔير َٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٥ِ بَٔديِر ُٛ و٢ُ أَََل أُِخبٔرُ ُ٘ ٤َُِٟشئَّب َي ٌٔيَس ب٩َِ ا َِٟبئِن ٩ًَِ َس ا٢َ إِٔػََلُح ذَأت ا

 ٥ِ ُٛ ةُ  َوإٔیَّا َ٘ ٔ َِٟحاٟ ََّضا ؤَی ا إ٧ٔ َٓ َة  ـَ ِِ ٔ ب ِٟ  َوا



 

 

دیعس نب بیسم ےن اہک ایک ںیم ہب اتبؤں مت وک وہ زیچ وج تہب یس امنزوں اور دصہق ےس  رتہ ےہ ولوگں ےن اہک اتبؤ دیعس ےن اہک اکی 

 دورسے ےک چیب حلص رکادںی اور وچب مت ضغب اور دعوات ےس ہی تلصخ ومڈنےن وایل ےہ ویکینں وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخش یقلخ ےک ایبؿ ںیم

     2178    حسیث 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ِس ب٠ََ َٗ َّطُ  ٚٔ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٥َ حُِش٩َ اِْلَِخََل ٌِٔثُت ْٔلَُت٤ِّ َُ 

 اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ںیم اس واےطس اجیھب ایگ ہک االخؼ یک وخویبں وک وپرا رکدوں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینعی رشؾ ےک ایبؿ ںیم ایح

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایح ینعی رشؾ ےک ایبؿ ںیم

     2179    حسیث 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ إ ٌُ َٓ ٠ًََِيطٔ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ُرََا٧ََة َیزِ َّی اهَّللُ  ٥َ ٟٔک١ُِّ  َػل َوَس٠َّ

َِٟحَياُئ  ُٙ اِْلِٔسََل٦ٔ ا ْٙ َوُخ٠ُ  زٔی٩ٕ ُخ٠ُ

 زدی نب ہحلط ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک رہ دنی اک اکی قلخ ےہ اور االسؾ اک قلخ ایح ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ایح ینعی رشؾ ےک ایبؿ ںیم

     2180    حسیث 

ٌُٔى أََخ  ًَلَی َرُج١ٕ َوصَُو َي ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ َِٟحَيأئ  َّی  اُظ فٔی ا اهَّللٔ َػل

َِٟحَياَئ ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َا٪ٔ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِطُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َز  اهَّللُ 

 علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن داھکی اکی صخش وک تحیصن رک راہ  اھ اےنپ



 

 

 آہل وملس ےن رفامای اجےن دے ویکہکن ایح اامیؿ ںیم ےس ےہ ۔اھبیئ وک ایح ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بضغ ےک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بضغ ےک ایبؿ ںیم

     2181    حسیث 

ًَِبسٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٖٕ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی إ ِو ًَ ٤ِِّ٠ًَىٔي ٤َٔ٠ََإت اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أ٧ََِسي  َٓ ًَلَیَّ  ِب  أًَٔيُع بٔض٩َّٔ َوََل تَُِٜٔرِ  ـَ ِِ  ََل َت

دیمح نب علاارلنمح نب وعػ ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش آای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس اور وبال ہک ای روسؽ اہلل 

 وآہل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےھجم دنچ ابںیت اتبد ےئجی نج ےس ںیم عفن ااھٹؤں اور تہب ابںیت ہن اتبان ںیم وھبؽ اجؤں اگ آپ یلص اہلل ہیلع

 وملس ےن رفامای وت ہصغ تم ایک رک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 بضغ ےک ایبؿ ںیم

     2182    حسیث 

َّی اهَّللُ  َشُط ٨ًَِٔس ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٔ َّٟٔذي ی٠٤َُِٔک َن ٔسیُس ا ٤ََّا اٟظَّ ًَةٔ إ٧ٔ َ ٔسیُس بٔاْٟصُّ َِٟيَص اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔب  ـَ َِ ِٟ  ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک وہ آدیم وزر آور ںیہن ےہ وج یتشک ںیم ولوگں وک اھچپڑ دے 

 ےہ وج اےنپ سفن رپ اقدر وہ ےصغ ےک وتق۔وزر آور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2183    حسیث 

َٓ  ٩ًَِ أَِٔی أَیُّوَب  ا٢َ ََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَُضأجَز أََخاُظ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ََٟيا٢ٕ اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٚ ثَََلٔث  ِو

 ٔ ََل٦ َّٟٔذي یَِبَسأُ بٔاٟشَّ زُٔق َصَذا َوَخيِرُص٤َُا ا ٌِ زُٔق صََذا َويُ ٌِ ُي َٓ  َی٠َِتَ٘ٔيأ٪ 

ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک املسمؿ وک درتس ںیہن ہک اےنپ اھبیئ املسمؿ یک اوب اویب ااصنری 

الماقت رتک رکے ینعی اس وک وھچڑ دے نیت دؿ ےس زایدہ ای ہی ےلم وت وہ ہن دےھکی ای وہ ےلم وت ہن دےھکی  رتہ اؿ دوونں ںیم وہ ےہ وج 

 ےلہپ السؾ کیلع رکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2184    حسیث 

ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  و٧ُوا ًَٔباَز اهَّللٔ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ وا َوََل َتَحاَسُسوا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َتَباَُ

ََٟيا٢ٕ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ  إِٔخَوا٧ّا َوََل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَُضأجَز أََخاُظ 

ھٹیپ ریھپو اکی اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک تم ضغب رکو رم دسح رکو تم 

 دورسے ےس ہکلب وہ اجؤ اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ ںیہن درتس ےہ یسک املسمؿ وک ہک اےنپ اھبیئ وک وھچڑ دے نیت راوتں ےس زایدہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2185    حسیث 

٩َّ أَ  إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُشوا َوََل ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحٔسیٔث َوََل َتَحشَّ َذُب ا ِٛ

ُشوا َوََل َتحَ  َٓ ُشوا َوََل َت٨َا و٧ُوا ًَٔباَز اهَّللٔ إِٔخَوا٧ّاَتَحشَّ ُٛ وا َوََل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ  اَسُسوا َوََل َتَبا

ڑبا  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک وچب مت دب امگین ےس ویکہکن دب امگین

تم رحص رکو داین یک اور تم دسح رکو ہن ضغب رکو ہن اکی دورسے ےس ھٹیپ  وھجٹ ےہ اور تم وھکج اگلؤ اور تم شیتفت رکو اور

 ومڑو ہکلب وہ اجؤ اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿ ںیمالماقت رتک رکےن ےک ایب

     2186    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَسانٔیِّ  ُِْٟخَ ِبٔس اهَّللٔ ا ًَ ًََلأئ ب٩ِٔ أَِٔی ٣ُِش٥ٕٔ٠   ١ُِِّٟٔ ٩ًَِ ُحوا یَِذَصِب ا َٓ  َتَؼا

ِح٨َاُئ   َوَتَضاَزِوا َتَحابُّوا َوَتِذَصِب اٟظَّ

ٰیل ہنع رخااسین ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اہک اصمک ہ رکو اکی اطع نب علااہلل ریض اہلل اعت

 دورسے ےس دؽ اک ہنیک اجات رےہ اگ دہہی وجیھب اکی دورسے یک دوتس وہ اجؤ ےگ اور دینمش اجیت رےہ یگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2187    حسیث 

َِٟح٨َّٔة یَِو٦َ اَِل  َتُح أَبَِواُب ا ِٔ ا٢َ ُت َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟد٤ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََفُ ٟٔک١ُِّ ث٨َِئِن َویَِو٦َ ا ِِ ُي َٓ ئص 

ا٢ُ أ٧َِٔوزُو َ٘ ُي َٓ ُک بٔاهَّللٔ َطِيّئا إَٔلَّ َرُجَّل ََا٧َِت بَِي٨َُط َوبَيَِن أَخٔيطٔ َطِح٨َاُئ  ِبٕس ٣ُِش٥ٕٔ٠ ََل ُيِْشٔ َّي َيِؼَل٠َٔحا أ٧َِٔوزُوا ًَ ا َصَذی٩ِٔ َحً

َّي َيِؼَل٠َٔحا  َصَذی٩ِٔ َحً

 ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک تنج ےک دروازے لھک اجےئ ںیہ ریپ اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ

اور رعمجات ےک روز وت رہ دنبہ املسمؿ وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رکات وہ شخب دای اجات ےہ رگم وہ صخش وج اےنپ اھبیئ ےس 

 ہک دےتھکی روہ بج کت وہ لم اجںیئ اؿ دوونں آدویمں وک دےتھکی روہ دعاوت راتھک وہ اہک اجات ےہ ہک اؿ دوونں آدویمں ےک قلعتم

 بج کت وہ لم اجںیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الماقت رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2188    حسیث 

َِٟد  ٕة ٣َزََّتئِن یَِو٦َ اَِلث٨َِئِن َویَِو٦َ ا ٌَ ٤ًَِا٢ُ ا٨َّٟأض ١ََُّ ُج٤ُ َزُق أَ ٌِ ا٢َ ُت َٗ َُّط  ِبٕس ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ إَٔلَّ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ًَ ََفُ ٟٔک١ُِّ  ِِ ُي َٓ ٤ٔئص 



 

 

وا صََذی٩ِٔ حَ  ُٛ ا٢ُ اِتزُ َ٘ ُي َٓ ِبّسا ََا٧َِت بَِي٨َطُ َوبَيَِن أَخٔيطٔ َطِح٨َاُئ  ٔٔيَئاًَ َّي َي وا صََذی٩ِٔ َحً ُٛ ٔٔيَئا أَؤ اِر َّي َي ً 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک رہ ہتفہ ںیم دو رمہبت ریپ اور رعمجات ےک روز دنبوں ےک اامعؽ دےھکی اجےت ںیہ رھپ رہ ومنم دنبہ

 ایھب اؿ دوونں وک رےنہ دو اہیں کت ہک لم اجںیئشخب دای اجات ےہ رگم وہ دنبہ وج اےنپ اھبیئ ےس دعاوت راتھک وہ وت مکح وہات ےہ ہک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکے زتنی ےک واےطس ک ےنن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے زتنی ےک واےطس ک ےنن اک ایبؿ

     2189    حسیث 

 ًَ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََّخَ َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔيِّ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ َجابْٔز  ٩ِ َجابٔز َٗ ٔ بَىٔي أ٤َِ٧َإر  َُزَِوة فٔی 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  ٕ إَٔذا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل بَِي٨َا أ٧ََا ٧َاز٢ْٔ َتِحَت َطَحَزة ٨َز٢ََ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ  ِّ١ ٔلَی اٟوِّ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص٥ُ٠َّ إ ُ٘ َٓ َب١َ  ِٗ ٥َ أَ َس٠َّ

َوَجِسُت ٓٔيضَ  َٓ َِٟت٤َِشُت ٓٔيَضا َطِيّئا  ا َٓ ٨ََٟا   ٕ اَرة ٔلَی ُٔغَ ٤ُِت إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  تُطُ ث٥َُّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََْٜسِ َٓ إئ  ا ٔجزَِو ٗٔثَّ

بِتُ  ِج٨َا بٔطٔ یَاَْقَّ ٠ُِت ََّخَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َل٥ُِٜ صََذا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤َِٟٔسی٨َةٔ  طُ إ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ا

زِتُ  َحضَّ َٓ ا٢َ  َٗ زُُظ یَِذَصُب َیزِعَی َهِضز٧ََا  ٨ََٟا ٧َُحضِّ ا٢َ َجابْٔز َو٨ًَِٔس٧َا َػاحْٔب  ا َٗ َ٘ ِس َخ٠َ َٗ َُٟط  ٠ًََِيطٔ بُزَِزأ٪  ٔ َو ِضز طُ ث٥َُّ أَِزبََز یَِذَصُب فٔی اٟوَّ

 ِ٠ ُ٘ َٓ ُط ثَِوبَأ٪ َُيِرُ َصَذی٩ِٔ  َٟ ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ٥َ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٨ََوَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا٢َ  ُط ثَِوبَأ٪ فٔی َٗ َٟ ُت بَلَی یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 ِٟ َّی یَِذ ا ٠َبَٔشُض٤َا ث٥َُّ َول َٓ ِوتُطُ  ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِي٠َِبِشُض٤َا  َٓ ٤ُزُِظ  َٓ اِزًُُط  َٓ ا٢َ  َٗ َشِوتُطُ إٔیَّاص٤َُا  َٛ ِيَبةٔ  َّی ٌَ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َصُب 

ُط  َٟ َِٟيَص َصَذا َخيِّرا  ُط أَ َ٘ َب اهَّللُ ٨ًُُ َٟطُ ََضَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ ا٢َ اهَّللُ  َ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ُط اٟزَُّج١ُ  ٌَ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ

ت١َٔ اٟزَُّج١ُ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت ےلک زغوہ نب اامنر ںیم اجرب نب علااہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک 

وت مہ اکی درتخ ےک ےلت ارتے وہےئ ےھت اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس داھکیئ دےئ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص 

 اینپ ز لیب وک دےنھکی ایگ اس ںیم ڈوھڈنےن اگل وت اکی ڑککی اہلل ہیلع وآہل وملس اسےئ ںیم آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آرک ارت ںیم

  یل ںیم اس وک وتڑ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسےنم ےل ایگ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وپاھچ ہی اہکں ےس آیئ اجرب

 ےھت رھپ اجرب ےتہک ںیہ امہرے اسھت اکی صخش  اھ سج اک ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دمہنی ےس مہ اس وک ےل رک ےلک



 

 

رک  اسامؿ رفس مہ ےن رک دای  اھ وہ امہرے اجونر رچاات  اھ بج وہ ھٹیپ ومڑ رک اجونر رچاےن اجےن اگل وت وہ اچدرںی اوڑےھ وہےئ  اھ وج ٹھپ

امای ہک ایک اور ڑپکے اس ےک اپس ںیہن ںیہ اجرب ےن اہک دنچی دنچی وہآ ی ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اس وک دھکی رک رف

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ںیہ رھٹگی ںیم دنبےھ ںیہ ںیم ےن اس وک ک ےنن ےک ےئل دےیئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس 

 اکنؽ رک نہپ ےئل بج رھپ اجےن اگل وت ےن رفامای ہک اس ےس وہک ہک وہ ڑپکے نہپ ےل ںیم ےن اس وک البای اس ےن وہ ڑپکے رھٹگی ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اس وک ایک وہایگ  اھ دخا اس یک رگدؿ امرے اب ایک ااھچ ولعمؾ ںیہن وہات اس وک اس 

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن صخش ےن ہی نس رک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ایک اہلل یک راہ ںیم ریمی رگدؿ امری اجےئ

 رفامای اہں اہلل یک راہ ںیم رھپ وہ صخش دیہش وہا اہلل یک راہ ںیم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے زتنی ےک واےطس ک ےنن اک ایبؿ

     2190    حسیث 

َيأب  ارٔٔئ أَبَِيَف اٟثِّ َ٘ ِٟ ٔلَی ا ِّی َْلُحٔبُّ أَِ٪ أ٧َُِوَز إ ٔن ا٢َ إ َٗ أب  َِٟدلَّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم اچاتہ وہں اعمل وک اےھچ ڑپکے ےنہپ وہےئ دوھکیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے زتنی ےک واےطس ک ےنن اک ایبؿ

     2191    حسیث 

٠ًََِيطٔ ثَٔيابَ  ٍَ َرُج١ْ  ُٔٔش٥ُِٜ َج٤َ ًَلَی أَِن وا  ٌُ أَِؤس َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ ٍَ اهَّللُ  أب إَٔذا أَِوَس َِٟدلَّ  طُ ٩ًَِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک بج اہلل مت وک وتعس دے وت اےنپ اورپ یھب وتعس رکو اےنپ ڑپکے انبول۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنیگن ڑپکے ک ےنن اور وسان ک ےنن اک ایبؿ

 وب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم اب :   ابب

 رنیگن ڑپکے ک ےنن اور وسان ک ےنن اک ایبؿ



 

 

     2192    حسیث 

ا ًََِفَ ٤َِِٟؼبُوَْ بٔاٟزَّ ٙٔ َوا ٤ِِٟٔظ ٤َِِٟؼبُوَْ بٔا ِوَب ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ی٠ََِبُص اٟثَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٪ٔ ٩ًَِ ٧َآ

 ے اور زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکے انہپ رکےت ےھت ۔انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ریگو ںیم رےگن وہےئ ڑپک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رنیگن ڑپکے ک ےنن اور وسان ک ےنن اک ایبؿ

     2193    حسیث 

 َ و٢ُ َوأ ُ٘ ٠ًََيِ ٩ًَِ ٣َأٟک َي َّی اهَّللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ َصٔب ْٔل٧َ ٤َ٠ِِِٟٔاُ٪ َطِيّئا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ُظ أَِ٪ َی٠َِبَص ا ٥َ ٧ََنی ٧َا أََِکَ طٔ َوَس٠َّ

 ٔ ِٔير ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َواٟؼَّ َٜبٔير َجا٢ٔ اِل صُُط ٟرٔلِّ َٓأ٧ََا أََِکَ َصٔب  ٥ٔ اٟذَّ  ٩ًَِ َتَدتُّ

 وچبں وک ینعی ڑلوکں وک وسان انہپان رکموہ ےہ ویکہکن ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اچنہپ ہک آپ ےن اہک امکل ےن ریمے زندکی

وسےن یک اوگنیھٹ ک ےنن ےس عنم رفامای اور ںیم رکموہ اجاتن وہں وسےن اک اننہپ ڑبے رمد اور وھچےٹ ڑلےک ےک واےطس زراقین ےن اہک 

رگم اچدنی اک زویر ڑلےک وک انہپان ضعب املعء ےک زندکی درتس ےہ اور ضعب ےک زندکی رکموہ  ڑبے رمد ےک واےطس رکموہ زنتیہی ےہ

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رنیگن ڑپکے ک ےنن اور وسان ک ےنن اک ایبؿ

     2194    یثحس 

 ٥ُ٠ًَِ ا٢َ ََل أَ َٗ ٨َِٓٔئة  َ َجا٢ٔ َوفٔی اِْل ِٟبُُيؤت ٟرٔلِّ ٔ فٔی ا ة ِؼََفَ ٌَ ٤ُِٟ ٕٔ ا ٔ ٤َََِٟلح و٢ُ فٔی ا ُ٘ ا٢َ َي َٗ ا٣ّا َوَُيِرُ ٩ًَِ ٣َأٟک  ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِيّئا ََحَ

ٔلَیَّ   َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟبأض أََحبُّ إ

درںی اوڑانھ  رھ ای اس ےک رگدارگد ںیم رحاؾ ںیہن اتھجمس نکیل ہن اننہپ ریمے زندکی  رتہ اہک امکل ےن رمدوں وک مسک ےس ریگن وہیئ اچ

 اور اس وساےئ اس ےک اور ابلس اننہپ ااھچ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوؿ اور رمشی ےک ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اوؿ اور رمشی ےک ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     2195    حسیث 

َٖ َخ  ٔ ٣ِْٔطَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ًَ َشِت  َٛ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظُة َت٠َِبُشطُ ٩ًَِ  ٕ ََا٧َِت  ٓ  ز

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن علااہلل نب زریب وک اکی ڑپکا انہپات سج ںیم اوؿ اور رمشی  اھ اور رضحت اعہشئ یھب اس وک انہپ رضحت اعہشئ 

 رکیت یھتَ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ڑپکا وعروتں وک اننہپ رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   باب

 وج ڑپکا وعروتں وک اننہپ رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     2196    حسیث 

ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػ  ًَلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َؼُة ب٨ُِٔت  ِٔ َِٟت َزَخ٠َِت َح ا َٗ ََّضا  طٔ أ٧َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٥َ َو ٩ًَِ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی ل

ا ّٔ ثٔي َٛ َشِتَضا خ٤َٔاّرا  َٛ ًَائَٔظُة َو ِتطُ  َّ٘ َظ َٓ  ْٙ َؼَة خ٤َٔاْر َرٗٔي ِٔ  َح

رماجہن ےس رواتی ےہ ہک س ہص تنب علاارلنمح نب ایب رکب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ںیئگ اکی ابرکی رس دنب اوڑھ رک 

  ڑپکے اک رس دنب اوڑاھ دای ۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس وک اھپر ڈاال اور ومےٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج ڑپکا وعروتں وک اننہپ رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     2197    حسیث 

ا٢َ نَٔش  َٗ َُّط  َِٟح٨ََّة َوََل َیحِٔسَ٪ رٔیَحَضا َورٔیُحَضا یُوَجُس ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ًَارَٔیاْت ٣َائََٔلْت ٤٣ُٔيََلْت ََل یَِسُخ٩َ٠ِ ا اْء ََأسَياْت 

 ٕ ًَا٦  ٣َٔشيَرةٔ َخ٤ِٔص ٣ٔائَةٔ 

ےس یٹہ وہیئ ںیہ اور اخودن وک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک وج وعرںیت ڑپکا ےنہپ وہےئ ںیہ نکیل یگنن ںیہ وخد یھب دیسیھ راہ 

 یھب اٹہ دیتی ںیہ تنج ںیم ہن اجںیئ یگ ہکلب تنج یک وخوبش کت ہن وسںیھگن یگ احالہکن تنج یک وخوبش اپچن وس ربس یک راہ ےس آیت ےہ ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 وج ڑپکا وعروتں وک اننہپ رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     2198    حسیث 

٤َائٔ  ٙٔ اٟشَّ ُٓ ُ ٨ََوَز فٔی أ َٓ ِي١ٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ُٓتَٔح ا٠َِّٟي٠ََة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٣َاَذا  َ٘ َٓ  

َِٟدزَ  ِٟ ا َِٟ٘ٔيا٣َٔة أَِيُ٘ٔووا َػَواحَٔب ا ًَارٔیَْة یَِو٦َ ا ٧َِيا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ََأسَيٕة فٔی اٟسُّ َٛ تَٔن  ٔٔ ِٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔ ائ٩ٔٔ َو٣َاَذا َو  ُحَحز

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رات وک دیبار وہےئ اامسؿ یک رطػ دھکی رک رفامای ہک رات وک اہلل لج 

الجہل ےن ےنت اکی زخاےن وھکےل اور ےنت اکی ےنتف واعق وہےئ ینتک وعرںیت ایسی ںیہ وج دانی ںیم وت ڑپکے ےنہپ وہیئ ںیہ رگم ایقتم 

 ےک روز یگنن وہں یگ وہایشر رکدو اؿ وکرھٹویں واویلں وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکا ےب اکر اکٹلےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکا ےب اکر اکٹلےن اک ایبؿ

     2199    حسیث 

َّٟٔذي َیُحزُّ ثَِوبَطُ ُخَيََل  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ َئ ََل ی٨َِ ٩ًَِ  َِٟيطٔ یَِو٦َ ا ٔ  ُوزُ اهَّللُ إ

 ےک علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک وج صخش اانپ ڑپک اکٹلےئ اگ ربکت

 وطر رپ وت ایقتم ےک روز اہلل لج الجہل اس یک رطػ رظن کت ہن رکے اگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکا ےب اکر اکٹلےن اک ایبؿ

     2200    حسیث 

ا٢َ ََل َی٨ُِوزُ اهَّللُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔلَی ٩ِ٣َ َیُحزُّ إَٔزاَرُظ بََْطّ َِٟ٘ٔيا٣َٔة إ الَی یَِو٦َ ا ٌَ   َتَباَرَک َوَت

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک ںیہن رظن رکے اگ اہلل ایقتم ےک 



 

 

 رپ ۔ روز اس صخش یک رطػ وج اانپ ہت دنب اکٹلےئ ربکت ےک وطر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکا ےب اکر اکٹلےن اک ایبؿ

     2201    حسیث 

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔلَی ٩ِ٣َ َیُحزُّ ثَِوبَطُ ُخَيََلَئ ٩ًَِ  َِٟ٘ٔيا٣َٔة إ ا٢َ ََل ی٨َُِوزُ اهَّللُ یَِو٦َ ا َٗ  َس٥ََّ٠ 

 علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک ںیہن رظن رکاگی اہلل لج الجہل

 ا اکٹلےئ رغور اور ک ڈنم ےک وطر رپ ۔ایقتم ےک روز اس صخش یک رطػ وج اانپ ڑپک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکا ےب اکر اکٹلےن اک ایبؿ

     2202    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ُت ٩ًَِ ا ٌِ ٥ٕ٠ِ َس٤ٔ ٌٔ ا٢َ أ٧ََا أُِخبٔرَُک َٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ اِْلَٔزارٔ  ُِٟدِسرٔيَّ  ٌٔيٕس ا ُِٟت أَبَا َس َ ا٢َ َسأ َٗ َُّط  يطٔ أ٧َ

٠َِيطٔ  ًَ ِيطٔ ََل ُج٨َاَح  َٗ ٖٔ َسا ٔلَی أَِنَؼا ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ إ و٢ُ إِٔزَرةُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َبئِن ٣َا َٓٔى بَِي٨َُط  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٜ َوبَيَِن اِل

ٔلَی ٣َ  َِٟ٘ٔيا٣َٔة إ هٔی ا٨َّٟارٔ ََل َی٨ُِوزُ اهَّللُ یَِو٦َ ا َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٔ َٓهٔی ا٨َّٟارٔ ٣َا أَِس ١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َٔ اأَِس  ٩ِ َجزَّ إَٔزاَرُظ بََْطّ

اوہنں ےن اہک ےھجم ملع ےہ ںیم اتبات وہں ںیم  علاارلنمح نب وقعیب ےس رواتی ےہ ہک ےتہک ںیہ اوب دیعس دخری ےس وپاھچ ازار اک احؽ

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت ےھت ہک ومنم یک ازار ڈنپویلں کت وہیت ےہ ریخ 

روز اس صخش یک رطػ رظن ہن ونخٹں کت یھب رےھک وت ھچک ابقتح ںیہن ےہ اس ےس ےچین منہج ںیم اجےن یک ابت ےہ اہلل ایقتم ےک 

 رکے اگ وج اینپ ازار اکٹلےئ رغو اور ک ڈنم ےک وطر رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت اانپ ڑپکا اکٹل دے وت ایک مکح ےہ ؟

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکٹل دے وت ایک مکح ےہ ؟ وعرت اانپ ڑپکا



 

 

     2203    حسیث 

٤َِٟزِأَةُ  ا َٓ َِٟت حٔيَن ذَُٔکَ اِْلَٔزاُر  ا َٗ ََّضا  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اهَّللُ  َِٟت ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا َٗ ا٢َ تُزِخٔيطٔ ٔطبِّرا  َٗ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 ًَ  ُٕ َٜٔظ ٠َِيطٔ أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة إّٔذا ی٨َِ ًَ ا ََل َتزٔیُس  ًّ َٓٔذَرا ا٢َ  َٗ  ٨َِضا 

ملس اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ازار اکٹلےن اک ذرک یک وت ںیم ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل و

ےن اہک اینت وت لھک اجےئ یگ آپ یلص اہلل وعرت ایک رکے آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اکی ابتشل ازار ےچین رےھک اؾ ک ہم 

 ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اکی اہھت ےچین رےھک اس ےس زایدہ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجیت ک ےنن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اک ایبؿ وجیت ک ےنن

     2204    حسیث 

١ٕ َوا ٌِ ٥ِ فٔی َن ُٛ ا٢َ ََل َی٤ِٔظيَنَّ أََحُس َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٔٔض٤َٔا ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا أَِو ُٟٔيِح ٌّ ٠ُِض٤َا َج٤ٔي ٌٔ ٕ ٟٔي٨ُِ حَٔسة

ا ٌّ  َج٤ٔي

اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک ہن ےلچ مت ںیم وکیئ اکی وجیت نہپ رک اچےئہ ہک دوونں  اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص

 وجایتں ےنہپ ای دوونں ااتر دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وجیت ک ےنن اک ایبؿ

     2205    ثحسی 

 ٔ ِ ب ٠َِيِبَسأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أََحُس ٌَ ا٢َ إَٔذا ا٧َِت َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤َا٢ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِ بٔاٟظِّ ٠َِيِبَسأ َٓ  ََ َ َِٟي٤ٔئن َوإَٔذا ٧َز ا

 َُ ص٤َُا ت٨ُِزَ ١ُ َوآَّٔخَ ٌَ َُٟض٤َا ت٨ُِ ُِٟي٤ِىَي أَوَّ َِٟت٩ُِٜ ا  َو

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک بج وجات ےنہپ وکیئ مت ںیم ےس اچےہ 



 

 

 ہک داےنہ ریپ ںیم اوؽ ےنہپ اور بج ااترے وت ےلہپ ابںیئ ریپ اک ااترے وت داانہ ریپ ےتنہپ وتق رشوع ںیم رےہ اور ااترےت وتق اریخ ںیم

 ۔رےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وجیت ک ےنن اک ایبؿ

     2206    حسیث 

 َٟ ٠َِيَک  ٌِ َت َن ٌِ ا٢َ ٥َٟٔ َخ٠َ َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ٌِ ََ َن َ ٔب اِْلَِحَبارٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٧َز ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٔ َِٟواز ََّک بٔا ٠َِيَک إ٧ٔ ٌِ ٍِ َن اِخ٠َ َٓ ٔ اِْلیََة  َِٟت صَٔذظ ٠ََّک َتأَوَّ ٌَ

ََل ٣ُوَسي ٌِ ُج١ٔ أََتِسرٔي ٣َا ََا٧َِت َن ْب ٟرٔلَّ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٔض كُّوي  سَّ َ٘ ٤ُِٟ  ا

ں ااترںی اشدی وت ےن اس آتی بعک االةحر ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ وجیت ااتری بعک االةحر ےن اہک مت ےن ویکں وجایت

 وک دھکی رک ااتری وہں یگ اہلل لج الجہل ےن رضحت ومٰیس یلع انیبن ےس بج وہ وطر رپ اجےن ےگل رفامای ااتر وجایتں اینپ رگم وت اجاتن ےہ

 ومٰیس ہیلع االسلؾ یک وجایتں اک ےہ یک ںیھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وجیت ک ےنن اک ایبؿ

     2207    حسیث 

ْب ََا٧ََتا ٩ِ٣ٔ ٔج٠ِٔس ح٤َٔإر ٣َيِّٕت  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٣َأٟک ََل أَِزرٔي ٣َا أََجابَُط اٟزَُّج١ُ  َٗ 

 بعک ےن اہک رضحت ومٰیس یک وجایتں رمدہ دگےھ یک اھکؽ یک ںیھت ۔اہک امکل ےن ھجم ولعمؾ ںیہن اس صخش ےن ایک وجاب دای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     2208    حسیث 

٤ُِٟ ٩ًَِ أَِٔی صُزَ  ٩ًَِ ا َتئِن  ٌَ ٩ًَِ بَِي ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن َو  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٧ََنی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٨َ٤ُِٟابََذةٔ یَِزَة أ٧َ ٩ًَِ ا ََل٣ََشةٔ َو



 

 

٩ًَِ أَِ٪  ٔجطٔ ٨ِ٣ُٔط َطِيْئ َو ًَلَی ََفِ َِٟيَص  ٩ًَِ أَِ٪ َیِحَتٔيَي اٟزَُّج١ُ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ًَلَی أََحسٔ  َو َِٟواحٔٔس  ِؤب ا َيِظَت١َٔ٤ اٟزَُّج١ُ بٔاٟثَّ

ِيطٔ  َّ٘  ٔط

و ں ےس اکی عیب المہسم اور دورسے 
 ی ع
ت

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک عنم ایک روسؽ اہلل ےن دو ابلوسں ےس اور دو 

رپ وکیئ ڑپکا ہن وہا اور اکی ڑپکا اسرے دبؿ رپ ٹیپل عیب انمذبہ ےس اور اکی ڑپکے اوڑھ رک اابتخء رکےن ےس بج ہک اس یک رشاگمہ 

 ےنیل ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     2209    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ  ًَ ِو اِطتَرَ ٩ًَِ  َٟ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  َُ ٨ًَِٔس بَأب ا أب َرأَي ح٠َُّّة ٔسيََراَئ تَُبا َِٟدلَّ ٔ ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا یَِت صَٔذظ

َّی اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِيَک  ًَ س٣ُٔوا  َٗ ِٓٔس إَٔذا  ٔة َو٠َِٟٔو ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َبِٔشَتَضا یَِو٦َ ا َٓ َة  ُِٟح٠َّ ٤ََّا ی٠ََِبُص صَٔذظٔ ٩ِ٣َ ََل  ا ٥َ إ٧ٔ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ

ًَِلي ٤ًََُز ب٩َِ  َ أ َٓ ٥َ ٨ِ٣َٔضا ح١ْ٠َُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ةٔ ث٥َُّ َجاَئ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُط فٔی اِْلَّٔخَ َٟ  َٚ ا٢َ ٤ًَُزُ َخََل َ٘ َٓ ّة  أب ٨ِ٣َٔضا ح٠َُّ َِٟدلَّ  ا

 ٔ َشِوَت٨ َٛ َٜضَ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَ ُش ِٛ ٥ِ أَ َٟ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َُِٗت  ٕ ٣َا  ٔة ًَُلارٔز ٠َُِٗت فٔی ح٠َُّ ِس  َٗ ا يَضا َو

َّٜةَ  َّا ب٤َٔ َُٟط ٣ُِْشٔ ََٜشاَصا ٤ًَُزُ أَّخا  َٓ  َٟٔت٠َِبَشَضا 

 اعتٰیل ہنع ےن اکی ڑپکا ر یمش اتکب وہا داھکی دجسم ےک علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل

دروازے رپ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اہک اکش آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اس وک رخدی ےتیل اور ہعمج ےک روز 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای  اور سج روز آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس ودف ےک ولگ آای رکےت ںیہ انہپ رکےت

اس ڑپکے وک وہ صخش ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن ےہ رھپ ایس مسق ےک دنچ ڑپکے آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس 

ں ےن آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اؿ ںیم ےس اکی ڑپکا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دای رضحت رمع
 
ہ

 

غب

 ریض اہلل اعتٰیل 

 اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےلہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اطعرد ےک ڑپکے یک ابتب رفامای  اھ ہک اس وک وہ صخش

وھتڑی دای ےہ رھپ  ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامایس ںیم ےن ےھجت ہی ڑپکا ک ےنن وک

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وہ ڑپکا اےنپ اکی اکرف اھبیئ وک دے دای وج ہکم ںیم  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑپکے ک ےنن اک ایبؿ

     2210    حسیث 

 َٔ ٔ ت َٛ ٍَ بَيَِن  َٗ ِس َر َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َو أب َوصَُو َیِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا َِٟدلَّ ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َرأَیُِت ٤ًََُز ب٩َِ ا َضا َٗ ـَ ٌِ ََ َٟبََّس  َٕ ثَََلٕث  ا َٗ ٔ ِيطٔ بٔز

ٕف  ٌِ ََ  َٚ ِو َٓ 

 ہک وہ اریم اوملینم ےھت اؿ ےک دوونں ومڈنوھں ےک چیب ںیم اسن نب امکل ےن اہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی بج

 رکےت ںیم نیت ویپدن ےگل ےھت اکی ےک اورپ اکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک ہیلح رشفی اک ایبؿ

 ابوب ےک ایبؿ ںیم اتکب فلتخم :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک ہیلح رشفی اک ایبؿ

     2211    حسیث 

ؤی١ٔ  َِٟيَص بٔاٟلَّ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  و٢ُ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ُط َي ٌَ َُّط َس٤ٔ َِٟيَص  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٔ َو ٔؼير َ٘ ِٟ َِٟبائ٩ٔٔ َوََل بٔا ا

 َ ٌٔيَن َس بٔاِْل ََ ًَلَی َرأِٔض أَِر َثطُ اهَّللُ  ٌَ ََ بٔٔم  َلٔم َوََل بٔاٟشَّ َ٘ ِٟ سٔ ا ٌِ َِٟح ٔ َوََل بٔا ٙٔ َوََل بٔاِْلَز٦ ًَِْشَ بَِئف اِْل٣ََِض ََّٜة  ا٦َ ب٤َٔ َٗ َ أ َٓ ٨َّة 

يَن َس  ًَلَی َرأِٔض ٔستِّ َّ َوَج١َّ  ًَز َّٓاُظ اهَّللُ  ًَِْشَ ٔس٨ٔيَن َوَتَو ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َزّة ٔس٨ٔيَن َوبٔا ٌِ وَ٪ َط َِٟيَص فٔی َرأِٔسطٔ َؤِٟحَيتٔطٔ ًِْٔشُ ٨َّة َو

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  اَئ َػل ـَ  بَِي

اسن نب امکل ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ہن ےبمل ےھت تہب ہن ےنگھٹ ےھت دیفس ےھت وچےن یک رطح ہن تہب دنگیم اور 

ملس ےک تہب وھگرگنایےل یھب ہن ےھت اور تہب دیسےت یھب ہن ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اک نس ابؽ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل و

 اچسیل ربس اک وہا وت اہلل لج الجہل ےن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک وبنت اطع رفامیئ رھپ دعب ونبت ےک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

 ربس یک رمع ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وافت وہیئ اس وتق ہکم ںیم دس ربس رےہ اور دمہنی ںیم دس 

 

ربس رےہ اور اسٹ

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رس اور داڑیھ ںیم سیب ابؽ یھب دیفس ہن وہں ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہیلع االسلؾ اور داجؽ اک ایبؿ یسیع نب رممی

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یسیع نب رممی ہیلع االسلؾ اور داجؽ اک ایبؿ

     2212    حسیث 

ِي٠ََة ٨ًَِٔس الِ  ا٢َ أََرانٔی ا٠َّٟ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل بَ ٩ًَِ  ٌِ أَِحَش٩ٔ ٣َا َٜ َٛ أَیُِت َرُجَّل آَز٦َ  ةٔ ََفَ

ُْطُ ٣َ  ِ٘ نَٔی َت َٓ ٠ََضا  ِس َرجَّ َٗ أَِحَش٩ٔ ٣َا أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َٛ ْة  ُط ٤َّٟٔ َٟ ًَلَی َرُج٠َئِن أَِو أ٧ََِت َرإئ ٩ِ٣ٔ أُِز٦ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  ّٜٔئا  اّئ ٣ُتَّ

َبٔة  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ٙٔ َرُج٠َئِن یَُلو ٔ ًََوات ًَِورٔ ًَلَی  َلٕم أَ َٗ ٕس  ٌِ ٤َِٟٔشيُح اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ ث٥َُّ إَٔذا أ٧ََا بَٔزُج١ٕ َج ُِٟت ٩ِ٣َ صََذا ٗٔي١َ َصَذا ا َ َشأ َٓ

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟٔشيُح اٟسَّ َٓ٘ٔي١َ لٔی َصَذا ا ُِٟت ٩ِ٣َ َصَذا  َ َشأ َٓ ََّضا ٨ًََٔبْة كَآَٔيْة  أ٧َ َٛ ُِٟي٤ِىَي  ئِن ا ٌَ ِٟ  ا

ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک ھجم وک وخاب ںیم اکی رات علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ولعمؾ وہا ہک ہبعک ےک اپس وہں وت ںیم ےن اکی صخش وک داھکی دنگیم رگن ےسیج ہک وت ےن تہب اےھچ دنگیم رگن ےک آدیم دےھکی وہں 

وھں کت ابؽ دےھکی وہں وس اس ےن رمد ےن اس ابؽ ںیم یھگنک یک ےہ وت اس ےک دنکوھں کت ابؽ ںیہ ےسیج ہک وت ےن تہب اےھچ دنک

 اؿ ےس اپین اتکپٹ ےہ دو آدویمں رپ ہیکت اگلےئ ویں رفامای ہک دو آویمں ےک دنکوھ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ ہیکت اگلےئ ویہ صخش تیب اہلل

 ہی ہک  حیس ےہ رممی اک اٹیب رھپ ںیم ےن اکیکی اکی اور صخش اک وطاػ رکات ےہ وس ںیم ےن وپاھچ ہی وکؿ صخش ےہ وت یسک ےن ھجم ےس اہک

ےہ یسک  داھکی اہنتی رگنھگایےل ابؽ واال داںیئ اھکن اک اکان اس یک اکیف آھکن ایسی یھت ےسیج وھپال وہا اوگنر وس ںیم ےن وپاھچ ہک ہی وکؿ صخش

 ےن ھجم ےس اہک ہی  حیس داجؽ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومونمں ےک رطےقی اک ایبؿ ۔

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ومونمں ےک رطےقی اک ایبؿ ۔

     2213    حسیث 

ارٔٔب  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ َو َٔ ٠ٔي٥ُ اِْلَِه ِ٘ ةٔ َت ِْٔٔطَ ِٟ ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٧َةٔ َواَِلِختَٔتاُ٪ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة  ٌَ ِٟ ُٙ ا ُٕ اِْلٔبِٔم َوَح٠ِ  َو٧َِت



 

 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک اپچن زیچںی دیپایشئ تنس ںیہ اکی اننخ اکانٹ دورسے ومںیھچن رتکواان رسیتے لغب 

 ےک ابؽ ااھکڑان وچےھت زری انػ ےک ابؽ ومڈنان اپوچنںی ہنتخ رکان ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ومونمں ےک رطےقی اک ایبؿ ۔

     2214    حسیث 

٢َ ا ٥َ أَوَّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ََاَ٪ إٔبَِزاصٔي٥ُ َػل َٗ َُّط  ٔب أ٧َ ٤َُِٟشيَّ ٌٔئس ب٩ِٔ ا ٢َ ا٨َّٟأض اِخَتتََن ٩ًَِ َس َٕ َوأَوَّ ِي َـّ َٕ اٟ ٨َّٟأض َؿيَّ

ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک  َ٘ َٓ ا٢َ یَا َربِّ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ ِيَب  ٢َ ا٨َّٟأض َرأَي اٟظَّ ارَٔب َوأَوَّ ؽَّ اٟظَّ َٗ ٢َ ا٨َّٟأض  اْر َیا إٔبَِزاصٔي٥ُ َوأَوَّ َٗ الَی َو ٌَ َوَت

اّرا َٗ ا٢َ یَا َربِّ زِٔزنٔی َو َ٘ َٓ 

نب بیسم ےن اہک ہک رضحت اربامیہ یہ ےن بس ےس ےلہپ امہمؿ یک ایضتف یک اور بس ےس ےلہپ ہنتخ ایک اور بس ےس ےلہپ دیعس 

ومںیھچن رتکںی اور بس ےس ےلہپ دیفس ابؽ وک دھکی رک اہک ہک اے رپورداگر ہی ایک ےہ اہلل لج الجہل ےن رفامای ہی زعت اور واقر ےہ، 

 رداگر زایدہ زعت دے ھجم وک ۔رضحت اربامیہ ےن اہک وت اے رپو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ومونمں ےک رطےقی اک ایبؿ ۔

     2215    حسیث 

َّي یَِبُسَو  ارٔٔب َحً و٢ُ یُِؤَخُذ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُ٘ ٔشطٔ  ٩ًَِ ٣َأٟک َي ِٔ ١ُ ب٨َٔ ُي٤َثِّ َٓ ٔة َوصَُو اِْلٔكَاُر َوََل َیُحزُُّظ  َٔ ُٖ اٟظَّ  َطَ

 اہک امکل ےن وموھچنں وک اانت رتکان اچےیہ ہک وہٹن ےک انکرے لھک اجںیئ ہی ںیہن ہک ابلکل رتکڈاےل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابںیئ اہھت ےس اھکےن یک اممتعن

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابںیئ اہھت ےس اھکےن یک اممتعن

     2216    حسیث 



 

 

٥َ ٧ََنی أَِ٪ َیأ١ََُِ اٟزَّ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َٔمِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ اٟشَّ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َجابٔز ١ٕ ُج١ُ َٔٔظ٤َاٟ ٌِ طٔ أَِو ی٤َِٔشَي فٔی َن

ٔجطٔ  ٩ًَِ ََفِ ا  ّٔ اَئ َوأَِ٪ یَِحَتٔيَي فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ََأط َّ٤  َواحَٔسةٕ َوأَِ٪ َيِظَت١َٔ٤ اٟؼَّ

 اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن عنم ایک ابںیئ اہھت ےس اھکےن وک اور اکی وجات نہپ رک ےنلچ اک

 اور اکی ڑپکا رس ےس اپؤں کت ٹیپل ےنیل وک اور اکی ڑپکا اوڑھ رک وگٹ امر رک ےنھٹیب وک اس رطح ہک رشؾ اگہ یلھک رےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یک اممتعنابںیئ اہھت ےس اھکےن 

     2217    حسیث 

 ِ ٠َِيأ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا أ١ََََ أََحُس َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إٔ٪َّ ٩ًَِ  َٓ ِب بَٔي٤ٔي٨ٔطٔ  َِٟيِْشَ ١َُِ بَٔي٤ٔي٨ٔطٔ َو

ُب َٔٔظ٤َا ِيَلاَ٪ َیأ١َُُِ َٔٔظ٤َأٟطٔ َوَيِْشَ  ٟٔطٔ اٟظَّ

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک بج وکیئ اھکےئ مت ںیم ےس وت 

اےنپ داےنہ اہھت ےس اھکےئ اور بج ےئپ وت اچےئہ ہک داےنہ اہھت ےس ےئپ اس واےطس ہک اطیشؿ ابںیئ اہھت ےس اھکات ےہ اور ابںیئ اہھت 

  ےہ ۔ےس اتیپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکسم اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نیکسم اک ایبؿ

     2218    حسیث 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُظ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل تَرُزُّ َٓ ًَلَی ا٨َّٟأض   ُٖ َّٟٔذي یَُلو ٖٔ ا ا وَّ ٜٔيُن بَٔضَذا اٟلَّ ٤ِِٟٔش َِٟيَص ا ا٢َ  َٗ

َّٟٔذي ََل  ا٢َ ا َٗ ٜٔيُن یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٤ِِٟٔش ٤َا ا َٓ اُٟوا  َٗ ٤َِزَتأ٪  ٤َِزةُ َواٟتَّ ٤ََتأ٪ َواٟتَّ ِ٘ ٤َُة َوا٠ُّٟ ِ٘ ُل٩ُ ا٠ُّٟ ِٔ ٨ٔيطٔ َوََل َي ِِ َیحُٔس ُٔىّي ُي

َيِشأ٢ََ ا٨َّٟاَض اٟ َٓ و٦ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوََل َي ًَ  َٚ َٓيَُتَؼسَّ ُط  َٟ  ٨َّاُض 

رھپات  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک نیکسم وہ ںیہن ےہ وج  رھ  رھ اماتگن



 

 

ر ںیہک ےس دو وجھکرںی۔ احصہب ےن وپاھچ رھپ ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےہ ںیہک ےس اکی ہمقل الم ںیہک ےس دو ےمقل ںیہک ےس اکی وجھک

ں ےہ ہک وہ اینپ احتج وپری رکے 
 
ہ

 

پ

وآہل وملس ںیکسم وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک سج صخش ےک اپس امؽ 

 ات ےہ ۔ہن ولوگں وک اس اک احؽ ولعمؾ ےہ اتہک اس وک دصہق دںی ہن وہ امےنگن وک ڑھکا وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 نیکسم اک ایبؿ

     2219    حسیث 

تٔطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٩ًَِ َجسَّ َِٟحارِٔٔیِّ  ٕٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُحِيٕس اِْلَِنَؼارٔيِّ ث٥َُّ ا ِو بٔٔو٠ِ َٟ ٜٔيَن َو ٤ِِٟٔش ا٢َ ُرزُّوا ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  َػل

 ٕٚ  ٣َُِحَ

 اؾ دیجب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای؛ دو نیکسم وک ارگہچ الج وہا رھک وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف یک آوتنں اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف یک آوتنں اک ایبؿ

     2220    حسیث 

٤ُِِٟش٥ُٔ٠ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َو  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ١َُُِ ا َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟکَأَفُ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة  ائٕ  ا ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ  َیأ١َُُِ فٔی َسِب

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک املسمؿ اکی آتن ںیم اھکات ےہ اور 

 اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اکرف یک آوتنں اک ایبؿ

     2221    حسیث 

َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  أ٣َََز  َٓ ْٕ ََأَفْ  َٓطُ َؿِي ٥َ َؿا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ ََٔظاةٕ  َػل



 

 

 ٔ ٕ ث٥َُّ إ ٍٔ ٔطَياظ َب حََٔلَب َسِب َّي ََشٔ بَُط َحً ََْٓشٔ ي  بَُط ث٥َُّ أَُِّخَ ََْٓشٔ ي  َب حََٔلبََضا ث٥َُّ أَُِّخَ َْشٔ َٓ ُح٠َٔبِت  َُٟط َٓ أ٣َََز  َٓ أَِس٥َ٠َ  َٓ َُّط أَِػَبَح  ٧

َب  ََْٓشٔ ُح٠َٔبِت  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔظاةٕ  َّی اهَّللُ  َّی  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  ٥ِ٠َ َيِشتَت٤َّٔ َٓ ي  َُٟط بٔأَُِّخَ حََٔلبََضا ث٥َُّ أ٣َََز 

ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ُب فٔی َسِب ِٟکَأَفُ َيِْشَ ُب فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َيِْشَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اهَّللُ 

 یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس اکی اکرف آای امہمؿ وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 وآہل وملس ےن اکی رکبی ےک دودھ دوےنہ اک مکح ایک وہ بس یپ ایگ رھپ دورسی رکبی وک دواہ ایگ وہ یھب یپ ایگ رھپ رسیتی رکبی اک یھب یپ

 وک وہ صخش املسمؿ وہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رکبی اک ایگ اہیں کت ہک است رکبویں اک دودھ یپ ایگ رھپ دورسے دؿ حبص

دودھ اس ےک ےنیپ وک دای وہ یپ ہن اکس بت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ومنم اکی آتن ںیم اتیپ ےہ اور اکرف است آوتنں 

 ںیم اتیپ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ یک اممتعن اور اپین ںیم وھپےنکن یک امتعن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ یک اممتعن اور اپین ںیم وھپےنکن یک امتعن ےک ایبؿ ںیم

     2222    حسیث 

َّٟٔذي ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤٠ََ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ةٔ َة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َـّ ٔٔ ِٟ ُب فٔی آ٧َٔئة ا َيِْشَ

٤ََّا یَُحزِٔجزُ فٔی بَِل٨ٔطٔ ٧َاَر َجَض٥ََّ٨   إ٧ٔ

 وملس ےن رفامای ہک وج صخش اچدنی ےک ربنت ںیم ےئپ وہ اےنپ ٹیپ ںیم منہج یک اؾ ک ہم ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل

 آگ اٹغٹغ ڈااتل ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ین ںیم وھپےنکن یک امتعن ےک ایبؿ ںیماچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ یک اممتعن اور اپ

     2223    حسیث 

ِٟدُ  ٌٔيٕس ا ٠َِيطٔ أَبُو َس ًَ ََٓسَخ١َ   ٥َٜٔ َِٟح ٨ُِت ٨ًَِٔس ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ َّي ا ٤َُِٟثى َٟطُ ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٩ًَِ أَِٔی ا ا٢َ  َ٘ َٓ ِسرٔيُّ 



 

 

َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  ٌِ ٥َٜٔ أََس٤ٔ َِٟح َٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٌٔيٕس َن َٟطُ أَبُو َس ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َ
ٔذ فٔی اْٟشَّ ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ َُّط ٧ََنی  ٥َ أ٧َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  طُ  َػل

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕص َواحٕٔس  َٔ ِّی ََل أَِرَوي ٩ِ٣ٔ َن ٔن اَک ث٥َُّ  ٥َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َٓ  ٩ًَِ َسَح  َ٘ ِٟ أَب٩ِٔ ا َٓ

َضا ِٗ ٔ أَصِز َٓ ا٢َ  َٗ َذاَة ٓٔيطٔ  َ٘ ِٟ ِّی أََري ا إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ِص  َّٔ  َت٨َ

اوب ینثم ینہج ےس رواتی ےہ ےتہک ںیہ ہک ںیم اھٹیب وہا  اھ رمواؿ نب مکح ےک اپس ہک اےنت ںیم اوب دیعس دخری آےئ رمواؿ ےن اؿ ےس 

ہلل ہیلع وملس ےس انس ےہ ہک عنم ایک ےہ آپ ےن اپین ںیم وھپےنکن ےس، رضحت اوبدیعس دخری ےن اہک اہں! اہک ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص ا

اکی صخش وبال ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ںیم اکی اسسن ںیم ریس ںیہن وہات وت آپ ےن رفامای ایپےل وک اےنپ ہنم ےس دجا رکےک 

  ںیم وکڑا دوھکیں وت ایک رکوں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای اس وک اہبدے ۔اسسن ےل ایل رک رھپ وہ صخش وبال ںیم اپین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿڑھکے وہ رک اپین ےنیپ اک ایب

     2224    حسیث 

اَ٪ ََا٧ُوا َيِْشَ  َّٔ ًَ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَِٔی كَأٟٕب َوًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  أب َو َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ  بُوَ٪ َٗٔيا٣ّا٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ

  ےھت ۔اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رمع نب اطخب اور یلع نب ایب اطبل اور امثعؿ نب نافؿ ڑھکے وہ رک اپین ےتیپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     2225    حسیث 

َس ب٩َِ أَِٔی  ٌِ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوَس ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ائ٥ْٔ بَأِّسا٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  َٗ ٔب اِْلِٔنَشأ٪ َوصَُو  إؾ ََا٧َا ََل َیَزَیأ٪ َُْٔشِ َّٗ  َو

انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اور دعس نب ایب واقص ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ ںیم ھچک ابقتح ںیہن 

 اجےتن ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     2226    حسیث 

ائ٤ّٔا َٗ ُب  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َيِْشَ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ َّطُ  ارٔٔئ أ٧َ َ٘ ِٟ ََفٕ ا ٌِ  ٩ًَِ أَِٔی َج

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے رک اپین ےتیپ ےھت ۔اوب رفعج اقری ےن داھکی ہک علااہلل نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

     2227    حسیث 

 ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ ائ٤ّٔا٩ًَِ  َٗ ُب  َّطُ ََاَ٪ َيِْشَ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ

 علا اہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہ رک اپین ےتیپ ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپین ای رشتب الپان رشوع رکان داینہ رطػ ےس ۔

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 اپین ای رشتب الپان رشوع رکان داینہ رطػ ےس ۔

     2228    حسیث 

 ٔ ِٟب ِس ٔطيَب ب٤َٔإئ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُتَٔی ب٠َٔبَٕن  ٥َ أ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أِیٌّ َو ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ أَُِعَ ٔ َو ئِز

اِْلَی٩َ٤َِ َيَش  َٓ ا٢َ اِْلَی٩َ٤َِ  َٗ أِیَّ َو ًَِلي اِْلَُِعَ َب ث٥َُّ أَ ََْٓشٔ  ُٙ ی سِّ ٔ أَبُو بَِْکٕ اٟؼِّ  ارٔظ

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ےک اپس دودھ آای سج ںیم ونکںیئ اک اپین الم وہا  اھ اور داینہ 

 ےک دبوی  اھ اور ابںیئ رطػ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن یپ رطػ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

 رک ارعایب وک دای اور اہک ےلہپ داینہ رطػ واےل وک دو رھپ وج اس ےس الم وہا ےہ رھپ وج اس ےس الم وہا ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 اپین ای رشتب الپان رشوع رکان داینہ رطػ ےس ۔

     2229    حسیث 

َب ٨٣ِٔ  َْشٔ َٓ إب  ُتَٔی ََْٔشَ ٥َ أ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٕس اِْلَِنَؼارٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ  طُ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ َی٤ٔي٨ٔطٔ ََُُل٦ْ َو َو

ََل٦ُ ََل َواهَّللٔ یَا َرُسو٢َ  ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًِٔلَي َصُؤََلٔئ  ُ ََل٦ٔ أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ أ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٔ اِْلَِطَياُر   اهَّللٔ ََل أُوثٔزُ ب٨َٔٔؼئيي ٨ِ٣َٔک أََحّسا َيَشارٔظ

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  َت٠ََّط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٔ  ِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی یَٔسظ

لہس نب دعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس دودھ آای آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ایپ آپ یلص اہلل 

ےک ےس ہیلع وآہل وملس ےک داینہ رطػ اکی ڑلاک  اھ اور ابںیئ رطػ وبڑےھ وبڑےھ ولگ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ڑل

رفامای ارگ وت ااجزت دے وت ےلہپ ںیم اؿ ولوگں وک دے دوں؟وج ابںیئ رطػ ےھت، ڑلےک ےن اہک ںیہن! دخا یک مسق ایروسؽ اہلل یلص اہلل 

ملس  وہیلع وآہل وملس ںیم اانپ ہصح آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک وج ےھٹ ںیم ےس یسک وک دانی ںیہن اچاتہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل

 ےن ایس ڑلےک وک دے دای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2230    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ أ٧َََص ب٩َِ  َّی اهَّللُ  ُت َػِوَت َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة ْٔل٦ُِّ ُس٠َِي٥ٕ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُٖ ٣َأٟٕک َي ا أَُِعٔ ّٔ ٌٔي  َؿ

ٕ ث٥َُّ أََخَذ  ٌٔير اّػا ٩ِ٣ٔ َط َجِت أَِْقَ أََِّخَ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ َض١ِ ٨ًَِٔسٔک ٩ِ٣ٔ َطِيٕئ  َٓ  ََ ُِٟحو طٔ ٓٔيطٔ ا ـٔ ٌِ ُِٟدِبزَ بَٔب ِت ا َّٔ ٠َ َٓ ََٟضا  ِت خ٤َٔاّرا 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل طٔ ث٥َُّ أَِرَس٠َِتىٔي إ ـٔ ٌِ ِتُط َتِحَت یَسٔي َوَرزَِّتىٔي بَٔب َوَجِسُت ث٥َُّ َزسَّ َٓ ََٓذَصِبُت بٔطٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ٥َ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِيض٥ِٔ  ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ُط ا٨َّٟاُض  ٌَ ٤َِِٟشحٔٔس َو٣َ ٥َ َجأّٟشا فٔی ا

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ا٢َ ٠ٟٔلَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗو٣ُوا طٔ َو آِرَس٠ََک أَبُو ك٠ََِحَة  ُط  ٌَ َس٥ََّ٠ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ

ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٦َُّ  َ٘ َٓ أَِخبَرِتُطُ  َٓ َّي ٔجئُِت أَبَا ك٠ََِحَة  ُت بَيَِن أَیِٔسیض٥ِٔ َحً ِ٘ َٙ َوا٧َِل٠َ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  ِس َجاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٗ َٗ  ُس٠َِي٥ٕ 

 َ َِٟيَص ٨ًَِٔس٧ ٥َ بٔا٨َّٟأض َو ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٙ أَبُو ك٠ََِحَة َػل َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َِٟت اهَّللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ا َ٘ َٓ ٤ٌُُٔض٥ِ  ا٦ٔ ٣َا ٧ُِل ٌَ ا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ



 

 

 ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٟقَٔی َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّي  طُ َحً ٌَ ا٢َ  َوأَبُو ك٠ََِحَة ٣َ َ٘ َٓ َّي َزَخََل  َحً

أ٣ََ  َٓ  ٔ ُِٟدِبز أََتِت بَٔذَٟٔک ا َٓ ٥َ َص٠ُمِّ یَا أ٦َُّ ُس٠َِي٥ٕ ٣َا ٨ًَِٔسٔک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ  َز بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َّّٜة  ٠َِيطٔ أ٦ُُّ ُس٠َِي٥ٕ ًُ ًَ ِت  ًََْصَ ُٔتَّ َو َٓ  ٥َ و٢َ  َوَس٠َّ ُ٘ ٥َ ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َٓآَز٣َِتُط ث٥َُّ  ََٟضا 

 ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََّخَ ٌُ ٔ َّي َطب أ٠َََُوا َحً َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ ُخو٢ٔ  ٕ بٔاٟسُّ ة َْشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ َٟ ث٥َُّ  أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة َّي َْشَ أ٠َََُوا َحً َٓ ُض٥ِ 

ا٢َ  َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََّخَ ٌُ ٔ َّي َطب أ٠َََُوا َحً َٓ َُٟض٥ِ  أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة َْشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََّخَ ٌُ ٔ أ٠َََُوا َطب َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة َْشَ ٌَ ٔ ائَِذِ٪ ٟ

 ٕ ة َْشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََّخَ ٌُ ٔ َّي َطب وَ٪ َرُجَّل أَِو ث٤ََا٧ُوَ٪ َرُجَّل  َحً ٌُ ِو٦ُ َسِب َ٘ ِٟ وا َوا ٌُ ٔ ُض٥ِ َوَطب ِو٦ُ ٠َُُّ َ٘ ِٟ َّي أ١ََََ ا  َحً

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک اوب ہحلط ےن اؾ میلس ےس  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک آواز ینس وج وھبک یک وہج 

یئ زیچ ےہ اھکےن یک اؾ میلس ےن ھچک روایٹں وج یک اکنںیل اور اکی ڑپکے ںیم ٹیپل رک ریمی ےس ںیہن یتلکن یھت ۔ وت ریتے اپس وک

 لغب ںیم داب دںی اور ھچک ڑپکا ےھجم اڑاھ دای رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس اس وک ےل رک آایگ، آپ یلص اہلل ہیلع

ےس آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ںیم ڑھکا وہ راہ آپ یلص  وآہل وملس دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اور ولگ تہب

ےک اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وخد وپاھچ ایک ھجت وک ااب ہحلط ےن اجیھب ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں! آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اھکےن 

وملس ےن اےنپ بس اسویھتں وک رفامای بس اوھٹ! بس اھٹ رک ےلچ، ںیم بس ےک واےطس؟ ںیم ےن اہک اہں! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل 

ےت ںیہ آےگ آایگ اور اوب ہحلط وک اج رک ربخ یک، اوب ہحلط ےن اؾ میلس ےس اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ولوگں وک اسھت ےئیل وہےئ آ

 ےن اہک اہلل اور اس اک روسؽ وخب اجاتن ےہ اوب ہحلط ےلک اور روسؽ اہلل اور امہرے اپس اس دقر اھکان ںیہن ےہ وج بس وک الھکںیئ اؾ میلس

 یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس آرک ےلم اہیں کت ہک اوب ہحلط اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دوونں لم رک آےئ آپ یلص اہلل ہیلع

میلس ویہ روایٹں ےل آںیئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اؿ وک  وآہل وملس ےن رفامای اے اؾ میلس وج ھچک ریتے اپس وہ ےل آ! اؾ

 ڑکٹے ڑکٹے رکاای رھپ اؾ میلس ےن اکی یپک یھگ یک اس رپ وچنڑ دی وہ دیلمہ نب ایگ اس ےک دعب وج اہلل لج الجہل وک وظنمر  اھ وہ آپ یلص

رفامای دس آدویمں وک البؤ اوہنں ےن دس آدویمں وک البای وہ  اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اراشد رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن

بس اھک رک ریس وہ رک ےلچ  ےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای دس آدویمں وک البؤ وہ یھب آےئ اور ریس وہ رک ےلچ  ےئ رھپ 

 رک ےلچ  ےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای دس آدویمں وک البؤ وہ یھب آےئ اور ریس وہ

 ( بس ریس وہ  ےئ ۔34( آدیم ےھت ای ایس )64دس وک اور البؤ اہیں کت ہک ےنتج ولگ آےئ ہرت)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیماتکب فلتخم ابوب ےک ایب :   ابب



 

 

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2231    حسیث 

ََلثَةٔ  ا٦ُ اَِلث٨َِئِن ََافٔی اٟثَّ ٌَ َ ا٢َ ك َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ةٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََ ََلثَةٔ ََافٔی اِْلَِر ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ  َوك

 ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن دو وصخشں اک اھکان افکتی رکات ےہ نیت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 آدویمں وک اور نیت اک اھکان اچر وک افکتی رکات ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم اب :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2232    حسیث 

وا ُٛ َِٟباَب َوأَِو وا ا ُ٘ ٔ ا٢َ أ٠َُِ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  زُوا  ٩ًَِ َجابٔز ٔٔئُوا اِْل٧َٔاَئ أَِو َخ٤ِّ ِٛ اَئ َوأَ َ٘ اٟشِّ

ُٔ اِْل٧َٔاَئ  ِٟ ُٕ إ٧َٔاّئ َوإٔ٪َّ ا ا َوََل َیُح١ُّ ؤََاّئ َوََل یَِٜٔظ ّ٘ ٠ََُ َتُح  ِٔ ِيَلاَ٪ ََل َي َٓإٔ٪َّ اٟظَّ ٤ِِٟٔؼَباَح  ٔٔئُوا ا ِ ًَلَی ا٨َّٟأض َوأَك  ٦ُ َة ُتِْضٔ َ٘ َوِئش

 بَِيَتُض٥ِ 

رک دروازے وک اور ہنم ابدناھ رکو کشم اک اور  اجرب نب علااہلل ایملس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن دنب

وچاہ  رھ دنب راھک رکو ربنت وک اور اھجب دای رکو رچاغ وک ہک اطیشؿ دروازہ وک ںیہن وھکاتل اور ڈاٹ وک ںیہن اکناتل اور ربنت ںیہن وھکاتل اور 

 واولں وک الج داتی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2233    حسیث 

ا٢َ ٩ِ٣َ ََاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٔييِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٜ یِٕح اِل َِٟيوِ ٩ًَِ أَِٔی َُشَ ١ِ َخيِّرا أَِو َوا ُ٘ ٠َِي َٓ ٔ اِْلَّٔخٔ  ٦

َِٟيوِ  ٦ِ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ ََاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َوا ٠ُِيِْکٔ َٓ َِٟيِو٦ٔ اِْلَّٔخٔ  ُط َجائٔزَتُطُ َٟٔيِؼ٤ُِت َو٩ِ٣َ ََاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َوا َٔ ٦ِ َؿِي ٠ُِيِْکٔ َٓ ٦ٔ اِْلَّٔخٔ 

ُتطُ ثَََلثَُة أَیَّ  َٓ ِي٠َْة َؤؿَيا َٟ َجطُ َیِو٦ْ َو َّي یَُِحٔ ُط أَِ٪ یَِثؤَي ٨ًَِٔسُظ َحً َٟ ْة َوََل َیح١ُّٔ  َٗ ُضَو َػَس َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ ٤َا ََاَ٪  َٓ  ا٦ٕ 

 ایب رشحی ایبعکل ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وج اامیؿ الای وہ اہلل رپ اور ایقتم ےک دؿ رپ وت اےس



 

 

 پچ رےہ اور وج اامیؿ الای وہ اہلل رپ اور ایقتم ےک دؿ رپ وت اےس اچےئہ اےنپ اسمہہی )ینعی ڑپویس( یک اچےئہ کین ابت وبال رکے ای

اخرط داری ایک رکے اور وج اامیؿ الای وہ اہلل رپ اور ایقتم ےک دؿ رپ اس وک اچےئہ ہک اےنپ امہمؿ یک آؤ تگھب رکے اکی رات دؿ 

کت وج ھچک اخرط وہ الھکےئ اور زایدہ اس ےس وثاب ےہ اور امہمؿ وک القئ ںیہن ہک  کت امہمین اےھچ وطر ےس رکے اور نیت رات دؿ

 تہب رہھٹے زیمابؿ ےک اپس ہک فیلکت دے اس وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  فلتخم ااحدثی اک ایبؿاھکےن ےنیپ یک

     2234    حسیث 

ٕٙ إٔذِ ا ی ا٢َ بَِي٤َ٨َا َرُج١ْ ی٤َِٔشي بَْٔطٔ َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َوَجَس بٔئِّزا ٩ًَِ أَِٔی صَُزیِزََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ َلُع  ٌَ ِٟ ٠َِيطٔ ا ًَ ِطَتسَّ 

َٓإَٔذا ٠ََِ  َد  َب َوََّخَ َْشٔ َٓ ٨َز٢ََ ٓٔيَضا  َلٔع َٓ ٌَ ِٟ ِٟک٠ََِب ٩ِ٣ٔ ا َّ صََذا ا ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ََّري ٩ِ٣ٔ ا ْب ی٠ََِضُث َیأ١َُُِ اَٟ

َظ  َٓ ِٟک٠ََِب  َشَقی ا َٓ َّي َرقَٔی  ٔٔيطٔ َحً َُٜط َٔ طُ ث٥َُّ أ٣ََِش َّٔ َ ُخ ََ ٤َ َٓ ِٟبٔئَِز  ٨َز٢ََ ا َٓ َّ ٣ٔىِّي  َّٟٔذي ب٠ََ َِ ٣ِٔث١ُ ا َٓ ُط  َٟ اُٟوا یَا َْکَ اهَّللُ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ََفَ 

بٕٔس َركَِبٕة أَِجزْ  َٛ ا٢َ فٔی ١َُِّ ذٔي  َ٘ َٓ َِٟبَضائ٥ٔٔ َْلَِجّزا  ٨ََٟا فٔی ا  َرُسو٢َ اهَّللٔ َوإٔ٪َّ 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اکی صخش راہتس ںیم اج راہ  اھ اس وک

دشت ےس ایپس یگل وت اس ےن اکی ونکاں داھکی اس ںیم ارت رک اپین ایپ بج ونکںیئ ےس الکن وت داھکی اکی اتک اہپن راہ ےہ اور ایپس تہب 

ےک امرے ڑچیک اچٹ راہ ےہ، اس ےن وساچ اس اک یھب ایپس یک وہج ےس ریمی رطح احؽ وہاگ، رھپ اس ےن ونکںیئ ںیم ارت رک اےنپ 

ہنم ںیم اس وک داب رک اورپ ڑچاھ اور ےتک وک اپین الپای اہلل لج الجہل اس ےس وخش وہ ایگ اور اس وک شخب دای۔ احصہب ومزے ںیم اپین رھبا اور 

ےن رعض ایک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس مہ وک اجونروں ےک اپین الپےن ںیم یھب وثاب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن 

 ےک رگج ںیم وثاب ےہ ۔ رفامای ویکں ںیہن رہ اجدنار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2235    حسیث 

َث َر  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٠َِيض٥ِٔ أَبَا ًُبَِيَسَة ب٩َِ ٩ًَِ َجابٔز ًَ َز  أ٣ََّ َٓ اح١ٔٔ  ّثا َٗٔب١َ اٟشَّ ٌِ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

 َّ ىَٔي اٟز َٓ  ٔٙ ی ٔ ٔف اْٟطَّ ٌِ ٨َّا بَٔب ُٛ َّي إَٔذا  ِج٨َا َحً َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َوأ٧ََا ٓٔيض٥ِٔ  َٗ َِٟحزَّاحٔ َوص٥ُِ ثَََلُث ٣ٔائَٕة  أ٣ََزَ ا َٓ ٔ  ازُ  أَبُو ًُبَِيَسَة بٔأَِزَواز

٠ٔيَّل  َٗ ٠ٔيَّل  َٗ وِّت٨َُاُظ ١ََُّ یَِو٦ٕ  َ٘ کَاَ٪ يُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ َٓکَاَ٪ ٣ٔزَِوَزِي َت٤ِز ُط  ٍَ َذَٟٔک ٠َُُّ َٓح٤ُٔ َِٟحِئع  ٥ِ ُتٔؼب٨َِا إَٔلَّ َت٤َِزْة َذَٟٔک ا َٟ ىَٔي َو َٓ َّي   َحً

 َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ىٔي َت٤َِزْة  ِِ ٠ُِت َو٣َا ُت ُ٘ َٓ زٔٔب َت٤َِزْة  إَٔذا حُوْت ٣ِٔث١ُ اٟوَّ َٓ َِٟبَِحٔ  ٔلَی ا ا٢َ ث٥َُّ ا٧َِتَضِي٨َا إ َٗ ٨َٔيِت  َٓ َسصَا َحِيُث  ِ٘ َٓ ِس َوَجِس٧َا 

 ُ٨ َٓ ئِن ٩ِ٣ٔ أَِؿََلًٔطٔ  ٌَ ٠ِ ـٔ ِي٠َّة ث٥َُّ أ٣َََز أَبُو ًُبَِيَسَة َٔ َٟ َة  ًَِْشَ َِٟحِيُع ث٤ََانَٔی  أ١ََََ ٨ِ٣ُٔط َذَٟٔک ا بَٔزاح٠َٕٔة ََفُح٠َِٔت ث٥َُّ ٔؼَبا ث٥َُّ أ٣َََز َٓ

٥َِٟ ُتٔؼِبُض٤َا  ٣َزَِّت َتِحَتُض٤َا َو

 اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اکی رکشل اجیھب اسلح درای یک رطػ اور اؿ رپ احمک رقم ایک اوب

 ی د ہ نب فراح وک۔ اس رکشل ںیم نیت وس آدیم ےھت ںیم یھب اؿ ںیم 
عب

رشکی  اھ راہ ںیم اھکان متخ وہاکچ اوب دیبعہ ےن مکح ایک ہک سج دقر 

رکےت اھکان ابیق ےہ اس وک ااھٹک رکو بس ااھٹک ایک ایگ وت دو رظػ وجھکر ےک وہےئ اوب دیبعہ اس ںیم ےس رہ روز مہ وک وھتڑا وھتڑ اھکان دای 

وہآ ی وبہ نب اسیکؿ ےتہک ںیہ ںیم ےن اجرب ےس وپاھچ اکی  ےھت اہیں کت ہک اکی وجھکر امہرے ہصح ںیم آےن یگل رھپ وہ یھب امتؾ

 اکی وجھکر ںیم اہمترا ایک وہات  اھ؟ اوہنں ےن اہک بج وہ یھب ہن ریہ وت دقر ولعمؾ وہیئ۔ درای ےک انکرے رپ مہ ےن اکی یلھچم ڑپی اپیئ

 ی د ہ ےن مکح
عب
 ایک اس یلھچم یک ڈہایں ڑھکی رکےن اک دو ڈہایں ڑھکی اہپڑ ےک ربارب اسرا رکشل اس ےس ااھٹرہ دؿ رات کت اھکات راہ رھپ اوب 

 رک ےک ریھک ںیئگ وت اؿ ےک ےچین ےس اوٹن الچ ایگ اور اؿ ےس ہن اگل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ااحدثی اک ایبؿاھکےن ےنیپ یک فلتخم

     2236    حسیث 

ا٢َ یَا نَٔشاَئ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  تٔطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجسَّ  ٕ اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ َّ٪ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت ََل َتِحٔقَ  ا

ا ّٗ ََ َطاةٕ ٣َُِحَ ا ِو َُکَ َٟ ٩َّ َٟٔحاَرتَٔضا َو ُٛ  إِٔحَسا

نب دعس نب اعمذ یک دادی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اے املسمؿ وعروت! ہن ذ لی رکے  رمع

 وکیئ مت ںیم ےس اےنپ اسمہےئ وک ارگہچ وہ اکی رھک الج وہا رکبی اک ےجیھب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ



 

 

     2237    حسیث 

اَت١َ اهَّللُ ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَ ٩ًَِ  َباًُوُظ َِٟيُضوَز ٧ُُضوا  َٓ ِح٥ٔ  ١َِٔ اٟظَّ

أ٠َََُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ 

ان وت علا اہلل نب ایب رکب ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ابتہ رکے اہلل وہید وک رحاؾ وہا اؿ رپ رچیب اک اھک

 اوہنں ےن اس وک چیب رک اس ےک داؾ اھکےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2238    حسیث 

 َ ِٟب ١ٔ ا ِ٘ َِٟب احٔ َوا َِٟقَ ٤َِٟأئ ا ٠َِي٥ُِٜ بٔا ًَ ائٔي١َ  و٢ُ یَا بَىٔي إِْٔسَ ُ٘ ِٟبُرِّ ٩ًَِ ًٔيَسي اب٩َِ ٣َزِی٥ََ ََاَ٪ َي ٥ِ َوُخِبزَ ا ُٛ ٔ َوإٔیَّا ٌٔير ٔ اٟظَّ رِّيِّ َوُخِبز

 ٔ ظ و٣ُوا َُٔظِْکٔ ُ٘ ٩َِٟ َت  ٥ُِ َّٜ إ٧ٔ َٓ 

 ویٹاامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت ٰیسیع رفامےت ےھت ہک اے ینب ارسالیئ مت اپین ایپ رکو اور اسگ اپت وج یک رویٹ اھکای رکو اور وہیگں یک ر

 ےگ۔ہن اھکؤ اس اک رکش ادا ہن رک وکس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2239    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ أب  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َِٟدلَّ َٙ َو٤ًََُز ب٩َِ ا ی سِّ َوَجَس ٓٔيطٔ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ ا

 ِٟ َجىٔي ا ٥َ َوأ٧ََا أََِّخَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  َُ ُِٟحو َج٨َا ا اََل أََِّخَ َ٘ َٓ ُض٤َا  َٟ َ َشأ َِٟضيِ َٓ ٔلَی أَِٔی ا ََٓذَصبُوا إ  َُ َث٥ٔ ب٩ِٔ حُو

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘ َٓ َُٟض٥ِ َطاّة  ا٦َ یَِذبَُح  َٗ ١ُ٤َ َو ٌِ ٕ ٨ًَِٔسُظ ُي ٌٔير ُض٥ِ ََٔظ َٟ أ٣َََز  َٓ َّيَِّضأ٪ اِْلَِنَؼارٔيِّ  ِِّٜب اٟت َ ٥َ ٧ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ   َػل

 ِّ٠ ٌُ َٓ ُض٥ِ ٣َاّئ  َٟ َذَب  ٌِ ُض٥ِ َطاّة َواِسَت َٟ ََٓذبََح  رِّ  بُوا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ٩ًَِ َذأت اٟسَّ أ٠َََُوا ٨ِ٣ٔطُ َوََشٔ َٓ ا٦ٔ  ٌَ َٙ فٔی ٧َِد٠َٕة ث٥َُّ أُتُوا بَٔذَٟٔک اٟلَّ

 ٔ َِٟيِو٦ ٌٔي٥ٔ َصَذا ا ٩ًَِ َن َُٟتِشأ٩ََُّٟ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟأئ   ا

دجسم ںیم آےئ واہں اوبرکب دصقی اور رمع نب اطخب وک اپای اؿ ےس وپاھچ مت ےسیک  اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس



 

 

آےئ اوہنں ےن اہک وھبک یک وہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ںیم یھب ایس ببس ےس الکن رھپ ونیتں آدیم اوب امثیہل انب 

 اور اکی رکبی ذحب رک ےن رپ دعتسم وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل اہیتؿ ااصنری ےک اپس  ےئ اوہنں ےن وج یک رویٹ اکپےن اک مکح ایک

 وملس ےن رفامای دودھ وایل وک وھچڑ دے اوہنں ےن دورسی رکبی ذحب یک اور اھٹیم اپین کشم ںیم رھب رک درتخ ےس اکٹل دای رھپ اھکان آای وت

 رفامای یہی میعن ےہ سج ےک ابرے ںیم اس روز مت وپےھچ اجؤ بس ےن اھکای اور ویہ اپین ایپ بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن

 ےگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2240    حسیث 

ُ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ١َ یَأَِ ٌَ َح َٓ َِٟبازٔیَةٔ  ًَا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َس َٓ أب ََاَ٪ َیأ١َُُِ ُخِبزّا ََٔش٩ٕ٤ِ  َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٍُ َس ٔ َّب ١ُ َویَت

ا٢َ َواهَّللٔ ٣َا أ٠َََُِت َس٨ّ٤ِا َوََل ُلِٜ  َ٘ َٓ َٔفْ  ِ٘ ََّک ٣ُ أ٧َ َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٔة  َٔ ِح ٤َٔة َوََضَ اٟؼَّ ِ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل بٔا٠ُّٟ َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُت ألََِکّ بٔطٔ ٨ِ٣ُُذ 

٢ٔ ٣َا َیِحَيِوَ٪  َّي َیِحَيا ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٩َ٤ِ َحً  آ١َُُ اٟشَّ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رویٹ یھگ ےس اگل رک اھک رےہ ےھت اکی دبو آای آپ ےن اس ےک البای وہ 

اگل اور رویٹ ےک اسھت وج یھگ اک لیم لیچک ایپےل ںیم گل راہ  اھ وہ یھب اھکےن اگل رضحت رمعب ےن رفامای ڑبا دندیہ ےہ اس یھب اھکےن 

ےن اہک مسق دخا یک ںیم ےن اینت دمت ےس یھگ ںیہن اھکای ہن اس ےک اسھت اھکےت داھکی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم یھب 

  ہک ولوگں یک احتل ےلہپ یک یس ہن وہ اجےئ ۔یھگ ہن اھکؤں اگ بج کت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2241    حسیث 

 َٗ َُّط  َيأ٠َُُُِط حَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ َٓ  ٕ َْ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َٟطُ َػا ُح  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن یُِْطَ أب َوصَُو یَِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا َِٟدلَّ َّي َیأ١ََُِ ا٢َ َرأَیُِت ٤ًََُز ب٩َِ ا ً

َضا َٔ  َحَظ

 ےھت رضحت اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی رضحت رمع ےک اسےنم اکی اصع وجھکر اک ڈاال اجات  اھ وہ اس وک اھکےت



 

 

 نینم ےھت۔

ن

و
م
ل

 اہیں کت ہک رخاب اور وسیھک وجھکر یھب اھکےتیل ےھت اور اس وتق آپ اریما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکےن ےنیپ ےس قلعتم فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےنیپ ےس قلعتم فلتخم ااحدثی اک ایبؿاھکےن

     2242    حسیث 

 َٗ ا٢َ َوزِٔزُت أَ٪َّ ٨ًِٔٔسي  َ٘ َٓ  ٔ َِٟحَزاز ٩ًَِ ا أب  َِٟدلَّ ا٢َ ُسئ١َٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّطُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ ّة ٧َأ١َُُِ ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ  ٌَ ِٔ 

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڈٹی ےک ابرے ںیم )الحؽ ےہ ای رحاؾ( علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رضح

 وپاھچ ایگ وت اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیم اچاتہ وہں ہک ریمے اپس اکی ز لیب وہیت ڈٹویں یک ہک ںیم اؿ وک اھکای رکات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2243    حسیث 

 ِٟ ٍَ أَِٔی صَُزیَِزَة بٔأَِرٔؿطٔ بٔا ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ًَلَی ٩ًَِ ح٤َُِيسٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُخَثِي٥ٕ أ٧َ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٗ أََتاُظ  َٓ  ٔٙ ٘ٔي ٌَ

ئُٔک اٟشَّ  ١ِ إٔ٪َّ اب٨َِٔک ُيِقٔ ُ٘ َٓ ِّی  ٔلَی أُم ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة اذَِصِب إ َ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُِيْس  َٗ ٨َزَُٟوا ٨ًَِٔسُظ  َٓ ا٢َ َزَوآبٕ  َٗ ٤ٌٔٔي٨َا َطِيّئا  ِ و٢ُ أَك ُ٘ ََل٦َ َوَي

إؾ  ِت ثَََلثََة أَِْقَ ٌَ َوَؿ َٓ  ِ ُتَضا بَي ٌِ ا َوَؿ َّ٤٠َ َٓ َِٟيض٥ِٔ  ٔ ًَلَی َرأِٔسي َوَح٠ِ٤َُتَضا إ ِتَضا  ٌَ ٕة َوَطِيّئا ٩ِ٣ٔ َزیِٕت َو٠ِ٣ٕٔح ث٥َُّ َوَؿ َٔ َن فٔی َػِح

 ٌَ َ ٥ِ َی٩ُِٜ ك َٟ َس أَِ٪  ٌِ ََ  ٔ ُِٟدِبز ٨َا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َّٟٔذي أَِطَب َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ََّر أَبُو صَُزیَِزَة َو ب َٛ ٥ِ٠َ أَیِٔسیض٥ِٔ  َٓ ٤َِز  ٤َِٟاَئ َواٟتَّ ا٨َ٣ُا إَٔلَّ اِْلَِسَوَزی٩ِٔ ا

 ًَ ٔلَی ٤٨َََُٔک َوا٣َِشِح اٟزُّ ا٢َ یَا اب٩َِ أَخٔی أَِحٔش٩ِ إ َٗ ُٓوا  ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ٔ َطِيّئا  ا٦ ٌَ ِو٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ ِٟ ٨َِضا َوأَكِٔب ٣َُزاَحَضا ُئؼِب ا ًَ ا٦َ 

ََّضا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ُة ٩ِ٣ٔ َوَػ١ِّ فٔی ٧َاحَٔيتَٔضا  َّ٠ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ َتُٜوُ٪ اٟثُّ ِتَٔی  َٟيُؤطُک أَِ٪ َیأ  ٔ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن َِٟح٨َّٔة َوا َزَوابِّ ا

ٔلَی َػاحٔبَٔضا ٩ِ٣ٔ َزارٔ ٣َزَِواَ٪  ٥ٔ٨َ أََحبَّ إ َِ ِٟ  ا



 

 

اؿ یک زنیم ںیم وج قیقع ںیم یھت اس ےک اپس دیمح نب امکل ےس رواتی ےہ ہک ںیم اھٹیب وہا  اھ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس 

ھچک ولگ دمہنی ےک آےئ اجونروں رپ وسار وہ رک وںیہ ارتے دیمح ےن اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس اہک ریمی امں ےک 

ر ھچک لیت زوتیں اک اور ھچک کمن دای اور اپس اجؤ اور ریما السؾ اؿ ےس وہک اور ھچک اھکان مہ وک الھکؤ دیمح ےن اہک اوہنں ےن نیت روایٹں او

ور اہک ریمے رس رپ الدھ دای، ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس الای اور اؿ ےک اسےنم رھک دای اوبرہریہ ےن دھکی رک اہک اہلل اک ر ا

ر ےک اور اپین ےک ھچک  رسی ںیہن  اھ وہ رکش ےہ اس دخا اک سج ےن مہ وک ریس ایک رویٹ ےس اس ےس ےلہپ امہرا ہی احؽ  اھ ہک وساےئ وجھک

اھکان اؿ ولوگں وک وپرا ہن وہا بج وہ ےلچ  ےئ وت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس اہک اے ےٹیب ریمے اھبیئ ےک ایھچ رطح رھک 

ہکن وہ سہب ےک اجونروں ںیم رکبویں وک اور وپاتھچن رہ انک اؿ یک اور اصػ رک ہگج اؿ یک اور امنز ڑپھ ایس ہگج اکی وکےن ںیم ویک

ےس ںیہ مسق دخا یک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اکی زامہن رقبی ےہ اےسی ولوگں رپ آےئ اگ ہک اس وتق اکی وھچاٹ اس ہلگ 

 رکبویں اک آدیم وک زایدہ دنسپ وہاگ رمواؿ ےک  رھ ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اھکےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2244    حسیث 

ُط َر  ٌَ ا٦ٕ َو٣َ ٌَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔل َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ أ َٗ ِيَشاَ٪  َٛ ِي٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ َٟطُ بٔيبُطُ ٤ًَُزُ بِ ٩ًَِ أَِٔی نُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ُ أَِٔی َس٤َ٠ََة 

ا ی٠َٔيَک  ٥َ َس٥ِّ اهَّللَ َو١َُِ ٤٣َّٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اوب میعن وبہ نب اسیکؿ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس اھکان آای اور آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک 

ہیلع وآہل وملس ےک ربیب رمع نب ایب ک ہم ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اؿ ےس اہک ہک اےنپ اسےنم اسھت آپ یلص اہلل 

 ےس اھک مسب اہلل ہہک رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےن ےنیپ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿاھک

     2245    حسیث 

ًَبَّ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ ٕس َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ُط ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٟ َٟطُ إٔ٪َّ لٔی یَتّٔى َو ا٢َ  َ٘ َٓ إض 

 ٔ َٟبَٔن إٔب ُب ٩ِ٣ٔ  أََِشَ َٓ ُ َجزِبَاَصا َوَت٠ُمُّ َحِوَؿَضا َوَتِش٘ٔيَضاإٔب١ْٔ أَ ََّٟة إٔب٠ٔٔطٔ َوَتِض٨َأ ٨َِت َتِبغٔی َؿا ُٛ ًَبَّإض إِٔ٪  َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ یَِو٦َ  ٠ٔطٔ 



 

 

َِٟح٠ِٔب  ٕ ب٨َِٔش١ٕ َوََل ٧َاصٕٔک فٔی ا َُيَِر ٣ُْٔضٓ ِب  َٓاَِشَ  ؤِرزَٔصا 

 ہک اکی صخش آای علااہلل نب ابعس ےک اپس اور اہک ریمے اپس اکی میتی ڑلاک ییحی نب دیعس ےن اہک ںیم ےن انس اقمس نب دمحم ےتہک ےھت

ےہ اس ےک اوٹن ںیہ ایک ںیم دودھ اؿ اک ویپں انب ابعس ےن اہک ہک ارگ وت اس ےک ےمگ وہےئ اوٹن ڈوھڈنات ےہ اور اخریش اوٹن 

 الپات ےہ وت دودھ اؿ اک یپ رگم اس رطح ںیہن ہک ےچب ےک ےئل ہن ںیم دوا اگلات ےہ اور اؿ اک وحض اتپیل وپاتت ےہ اور اؿ وک اپین ےک دؿ اپین

 ےچب اور لسن وک رضر ےچنہپ ای اس اوینٹن وک رضر ےچنہپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ااحدثی اک ایبؿاھکےن ےنیپ یک فلتخم

     2246    حسیث 

 َ٤ ٌَ َيِل َٓ َواُئ  َّي اٟسَّ إب َحً ا٦ٕ َوََل ََشَ ٌَ َّطُ ََاَ٪ ََل یُِؤتَی أَبَّسا بَٔل ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ا٢َ ا َٗ بَُط إَٔلَّ  ُط أَِو َيِْشَ

ا٧َا َو  َ٘ ٨َ٤َا َوَس ٌَ ِ َّٟٔذي َصَسا٧َا َوأَك ٕ ا أَِػَبِح٨َا ٨ِ٣َٔضا َوأ٣ََِشِي٨َا بٔک١ُِّ َخيِر َٓ  ٕ ٤َُتَک بٔک١ُِّ ََشٓ ٌِ ٔ ت٨َِا ن َٔ ِٟ بَرُ ا٠َُّٟض٥َّ أَ ِٛ ٨َ٤َا اهَّللُ أَ ٌَّ  َن

٤َٟٔي ا ٌَ ِٟ أٟٔحيَن َوَربَّ ا َط اٟؼَّ َٟ ٔ َُيِرَُک إ َط  َٟ ٔ َصا ََل َخيَِر إَٔلَّ َخيِرَُک َوََل إ ٨َِشأََُٟک َت٤َا٣ََضا َوُطِْکَ َط إَٔلَّ اهَّللُ ٣َا َن آَ َٟ ٔ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َوََل إ

ًََذاَب ا٨َّٟارٔ  ت٨ََا َو٨َٔٗا  ِٗ ٨ََٟا َٓٔى َرَز َة إَٔلَّ بٔاهَّللٔ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ُٗوَّ  َطاَئ اهَّللُ َوََل 

ر ےتہک بس وخایبں ایس رعوہ نب زریب ےک اسےنم بج وکیئ اھکےن ےنیپ یک زیچ آیت اہیں کت ہک دوا یھب وت اس وک اھکےت ےتیپ او

 رپورداگر وک القئ ںیہ سج ےن مہ وک دہاتی یک اور الھکای اور الپای اور ںیتمعن اطع رفامںیئ وہ اہلل ڑبا ےہ اے رپورداگر ریتی تمعن اس

وپرا وتق آیئ بج مہ رسارس ربایئ ںیم رصموػ ےھت مہ ےن حبص یک اور اشؾ یک اس تمعن یک وہج ےس ایھچ رطح ، مہ اچےتہ ںیہ وت 

رکے اس تمعن وک اور ںیمہ رکش یک وتقیف دے وساےئ ریتی  رتہی ےک ںیہک  رتہی ںیہن ےہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن وساےئ ریتے 

اے رپورداگر وکینں ےک اور اپےنل واےل اسرے اہجں ےک بس وخایبں اہلل وک زةی ںیہ وکیئ اچس وبعمد ںیہن وساےئ اس ےک وج اچاتہ 

 ںیم اطتق ںیہن وساےئ دخا ےک ای اہلل ربتک دے امہری روزی ںیم اور اچب مہ وک دوزخ ےک ذعاب ےس ۔ ےہ اہلل ویہ وہات ےہ یسک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

     2247    سیثح 

 ٔ َِٟد٤ِز اَوةٔ ا َْضَ َٛ اَوّة  ُط ََضَ َٟ إٔ٪َّ  َٓ ٥ِ َوا٠َِّٟح٥َ  ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ أب  َِٟدلَّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ ا

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وچب مت وگتش ےس ویکہکن وگتش یک بلط وہ اجیت ےہ ےسیج رشاب ےنیپ ےس اس یک بلط وہ اجیت 

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

     2248    حسیث 

ُط ح٤َٔا٢ُ  ٌَ ِبٔس اهَّللٔ َو٣َ ًَ أب أَِزَرَک َجابَٔز ب٩َِ  َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ یَا أ٣َٔيَر ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ 

 ٔ ٥ِ أَِ٪ یَِلو ُٛ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا یُزٔیُس أََحُس َ٘ َٓ َِٟح٤ّا  اِطتََریُِت بٔٔسِرَص٥ٕ  َٓ ٔلَی ا٠َِّٟح٥ٔ  ٨َ٣ِا إ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َْقٔ طٔ أَی٩َِ ا ِّ٤ًَ ٔ أَِو اب٩ِٔ  ٩ًَِ َجارٔظ َي بَِل٨َطُ 

ٔ اِْلیَُة أَ  ٥ُِٜ٨ًَِ صَٔذظ ُت٥ِ بَٔضاَتِذَصُب  ٌِ ٧َِيا َواِسَت٤َِت َبات٥ُِٜٔ فٔی َحَيات٥ُِٜٔ اٟسُّ  ذَِصبُِت٥ِ كَيِّ

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمعنب اطخب ےن اجرب نب علااہلل ااصنری وک داھکی ہک اؿ ےک اسھت اکی وبھج  اھ وگتش اک 

اے اریم اوملنینم مہ وک وخاشہ وہیئ وگتش اھکےن یک وت اکی  رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک

درمہ اک وگتش رخدیا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک مت ںیم ےس وکیئ ہی ںیہن اچاتہ ہک اےنپ ٹیپ وک امرے اور اسمہےئ وک 

ےن اےنپ زمے داین یک زدنیگ ںیم اور وخب افدئہ  الھکےئ ای اچچ ےک ےٹیب وک الھکےئ اہکں الھب دای مت ےن اس آتی وک ینعی ااھٹےئیل مت

 ااھٹےئ وت آج ےک دؿ وھکچ ذتل اک ذعاب آرخ آتی کت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ک ےنن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ایبؿاوگنیھٹ ک ےنن اک

     2249    حسیث 

 ُ ٥َ ََاَ٪ ی٠ََِبُص َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ث ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ٩ًَِ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  َّ٥



 

 

ا َٗ َِٟبُشُط أَبَّسا  ا٢َ ََل أَ َٗ ٨ََبَذُظ َو َٓ ٨ََبَذ ا٨َّٟاُض بَٔدَواتٔي٤ٔض٥ِٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓ  ٢َ 

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اکی اوگنیھٹ وسےن یک انہپ رکےت ےھت 

اگ ولوگں ےن یھب اینپ اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ڑھکے وہ رک اےس د کنی دای اور رفامای اب یھبک اس وک ہن ونہپں 

 اوگنایھٹں د کنی دںی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اوگنیھٹ ک ےنن اک ایبؿ

     2250    حسیث 

ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّطُ  َة ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ َٗ ِٓتَِيُتَک ٩ًَِ َػَس ِّی أَ َِٟبِشطُ َوأَِخبٔرِ ا٨َّٟاَض أَن ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟداَت٥ٔ  ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٔب  ٤َُِٟشيَّ ٌٔيَس ب٩َِ ا َس

 بَٔذَٟٔک 

دصہق نب اسیر ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ اوگنیھٹ ک ےنن یک ابتب اوہنں ےن اہک نہپ ! اور ولوگں ےس ہہک دے ںیم ےن ےھجت ک ےنن وک 

 اہک ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونروں ےک ےلگ ےس ےٹپ اور ےٹنھگ اکنےنل اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اجونروں ےک ےلگ ےس ےٹپ اور ےٹنھگ اکنےنل اک ایبؿ

     2251    حسیث 

ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔي٥ٕ أَ٪َّ  ًَبَّاز ٔف أَِس  ٩ًَِ  ٌِ ََ ٥َ فٔی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّطُ ََاَ٪ ٣َ ٕ اِْلَِنَؼارٔيَّ أَِخبََرُظ أ٧َ ََٔظير ا٢َ أَبَا  َٗ  ٔ ارٔظ َٔ

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِٔی بَِْکٕ َحٔشبِ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسوَّل  َّی اهَّللُ  أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل يَنَّ َٓ َ٘ ا٢َ َوا٨َّٟاُض فٔی ٣َ٘ٔي٠ٔض٥ِٔ ََل َتِب َٗ َّطُ  ُت أ٧َ

ِت  ٌَ ُٗٔل ٕ أَِو ََٗٔلَزْة إَٔلَّ  ٕ ََٗٔلَزْة ٩ِ٣ٔ َوَتز ٌٔير ََ َبٔة  َٗ  فٔی َر

 وت ابعد نب میمت ےس رواتی ےہ ہک اوب ریشب ااصنری ےن ربخ دی اؿ وک ہک وہ اسھت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک یسک رفس ںیم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اکی صخش ےک اہھت ےس الہک اجیھب اور ولگ وس رےہ ےھت ہک ہن ابیق رےہ یسک اوٹن یک رگدؿ ںیم 



 

 

 اتتن اک ڈنگا ای وکیئ ڈنگا رگم ہی ہک اکٹ ڈاال اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یک رظن گل اجےئ اس وک ووض رکاےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج یک رظن گل اجےئ اس وک ووض رکاےن اک ایبؿ

     2252    حسیث 

و٢ُ اَُِتَش١َ أَِٔی َسِض١ُ ب٩ُِ  ُ٘ ٍَ أَبَاُظ َي َّطُ َس٤ٔ ٕٕ أ٧َ ٠َِيطٔ ٩ًَِ أَِٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي ًَ ََ ُجبَّّة ََا٧َِت  ٨َزَ َٓ ارٔ  َِْٟخَّ ٕٕ بٔا ح٨َُِي

 ٔ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َرب ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٠ِٔٔس  ا٢َ َوََاَ٪ َسِض١ْ َرُجَّل أَبَِيَف َحَش٩َ ا َٗ َة ی٨َُِوزُ  ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َربٔي ٔ َوََل َو َِٟيِو٦ َة ٣َا َرأَیُِت ََا ٌَ ي

ُؤًَک َسِض١ْ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِذَراَئ  َ  ٔج٠َِس  أُِخبَٔر أَ٪َّ َسِضَّل ُؤًَک َوأ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ ًُُِٜط  َُّط ٣َکَا٧َُط َواِطَتسَّ َو ٧

 ٔ أَِخبََرُظ َسِض١ْ ب َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  أََتاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌَ ا٢َ َُيِرُ َرائٕٔح ٣َ َ٘ َٓ  ٕ ًَا٣ٔز  ٔ َّٟٔذي ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا

 ٌّٙ يَِن َح ٌَ ِٟ َت إٔ٪َّ ا ِٛ ٥ِ أََخاُظ أََلَّ بَزَّ ُٛ ُت١ُ أََحُس ِ٘ ًَََل٦َ َي  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  اَح َسِض١ْ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَا٣ْٔز ََفَ َٟطُ  أَ  ََٓتَوؿَّ َُٟط  أِ  َتَوؿَّ

َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟيَص بٔطٔ بَأِْض ٣َ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ   

اوب اامہم نب لہس نب فینح ےتہک ےھت ریمے ابپ ےن لسغ ایک رخار ںیم وت اوہنں ےن اانپ ہبج ااترا اور اعرم نب رہعیب دھکی رےہ ےھت 

 رکب وعرت اک وپتس ایس اور لہس وخش رگن ےھت اعرم نب رہعیب ےن دھکی رک اہک ںیم ےن وت آپ اس وکیئ آدیم ںیہن داھکی اور ہن یسک

آایگ  وتق لہس وک اخبر آےن اگل اور تخس اخبر آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس وکیئ صخش آای اور ایبؿ ایک ہک لہس وک اخبر

وملس لہس ےک اپس آےئ  ےہ اب وہ آپ ےک اسھت ہن اجںیئ ےگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل

 ےن لہس ےن اعرم نب رہعیب اک انہک ایبؿ ایک آپ ےن نس رک رفامای ایک امر ڈاےل اگ اکی مت ںیم ےس اےنپ اھبیئ وک )اور اعرم وک اہک( ویکں وت

 س ان چس ےہ لہس ےک ابرک اہلل ںیہن اہک )ینعی ربتک دے اہلل لج الجہل ، ای اماشء اہلل الوقۃ اال ابہلل ےسیج دورسی رواتی ںیم ےہ( رظن

ےئل ووض رک۔ رھپ اعرم ےن لہس ےک واےطس ووض ایک )دورسی دحثی ںیم اس اک ایبؿ آات ےہ( دعب اےکس لہس اےھچ وہ ےئ اور روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک اسھت  ےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 سج یک رظن گل اجےئ اس وک ووض رکاےن اک ایبؿ
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 َ٘ َٓ َتٔش١ُ  ِِ ٕٕ َي َة َسِض١َ ب٩َِ ح٨َُِي ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َربٔي ا٢َ َرأَي  َٗ َُّط  ٕٕ أ٧َ َِٟيِو٦ٔ َو ٩ًَِ أَِٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي ََل ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ََا

٘ٔي١َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص١ِ  َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ ٠ُبَٔم َسِض١ْ  َٓ ٕٕ َواهَّللٔ ٣َا  ٔج٠َِس ٣ُِدَبأَةٕ  ََٟک فٔی َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِي

ًَا٣ٔزَ  ض٥ُٔ  اُٟوا ٧َتَّ َٗ َٟطُ أََحّسا  ض٤ُٔوَ٪  ا٢َ َص١ِ َتتَّ َ٘ َٓ ٍُ َرأَِسُط  َٓ ًَا٣ّٔزا  َیزِ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ب٩َِ َربٔي

ًَا٣ْٔز َوِجَضُط َو  َش١َ  َِ َٓ ُط  َٟ َت اَُِتٔش١ِ  ِٛ ٥ِ أََخاُظ أََلَّ بَزَّ ُٛ ُت١ُ أََحُس ِ٘ ًَََل٦َ َي ا٢َ  َٗ ٠َِيطٔ َو ًَ َى  يَّ َِ َت بَتَِيطٔ َٓ ِٛ ِيطٔ َوُر َ٘ َٓ یََسیِطٔ َو٣ٔزِ

َِٟيَص بٔطٔ بَأِْض َو  ٍَ ا٨َّٟأض  اَح َسِض١ْ ٣َ ٠ًََِيطٔ ََفَ َسٕح ث٥َُّ ُػبَّ  َٗ ٔ فٔی  َٖ رِٔج٠َِيطٔ َوَزاخ٠ََٔة إَٔزارٔظ ا  أَِطَ

اوباامہم نب لہس نب فینح ےس رواتی ےہ ہک اعرم نب رہعیب ےن لہس نب فینح وک اہنےت وہےئ دھکی ایل وت اہک ںیم ےن آپ اک اس وکیئ 

 ہن یسک رپدہ  نیش ابلکل ابرہ ہن ےنلکن وایل وعرت یک ایسی اھکؽ دیھکی ہی ےتہک یہ لہس اینپ ہگج ےس رگ ڑپے ولوگں ےن آدیم ںیہن داھکی

لہس نب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس آرک ایبؿ ایک اور اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ھچک 

 ےتیل ںیہ مسق دخا یک وہ اانپ رس یھب ںیہن ااھٹےت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہمتری داتسن ںیم سک فینح یک ربخ یھب

ےن اس وک رظن اگلیئ اوہنں ےن اہک اعرم نب رہعیب ےن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اعرم نب رہعیب وک البای اور اس رپ ےصغ وہےئ اور 

ان ےہ اکی مت ںیم ےس اےنپ اھبیئ وک وت ےن ابرک اہلل ویکں ہن اہک اب لسغ رک اس ےک واےطس اعرم ےن اےنپ ہنم اور رفامای ویکں لتق رک

لہس رپ اہھت اور اینہکں اور ےنھٹگ اور اپؤں ےک انکرے اور ہت دنب ےک ےچین اک دبؿ اپین ےس دوھ رک اس اپین وک اکی ربنت ںیم عمج ایک وہ اپین 

 وہ  ےئ اور ولوگں ےک اسھت ےلچ ۔ڈاال ایگ لہس اےھچ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر اک ایبؿ

  

 رظن ےک م

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ر اک ایبؿ

  

 رظن ےک م

     2254    حسیث 

 َّ ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ِيٕص ا َٗ ا٢َ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ََفٔ ب٩ِٔ أَِٔی كَأٟٕب  ٌِ ٥َ بٔابِىَِي َج ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ زُخ١َٔ  َٗ طُ 

 ِٟ َِٟيض٤َٔا ا ٔ َُ إ َّطُ َتِْسَ َِٟت َحأؿ٨َُتُض٤َا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ًَئِن  ٥ِ َٟٔحأؿ٨َتٔض٤َٔا ٣َا لٔی أََراص٤َُا َؿارٔ َٟ يُِن َو ٨َا أَِ٪ َنِشتَرِقَٔی  ٌَ ٌِ ی٨َ٤َِ



 

 

 َ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِست ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َک ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ُ٘ ٔ َّا ََل ٧َِسرٔي ٣َا یَُوآ ُض٤َا إَٔلَّ أ٧َ َٙ َطِيْئ َٟ ِو َسَب َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َُٟض٤َا  ُٗوا  رِ

يُِن  ٌَ ِٟ ِتُط ا َ٘ ََٟشَب َسَر  َ٘ ِٟ  ا

ایب اطبل ےک دو ڑلےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےئ آپ ےن ایکن  تی ےہ ہک رفعج نبدیمح نب سیق یکم ےس روا

ر اس واےطس ہن

  

ایک  داہی ےس اہک ایک ببس ےہ ہی ڑلےک دےلب ںیہ وہ وبیل ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس الوک رظن گل اجیت ےہ اور مہ ےن م

ر رکو اےکن واےطس ویکہکن ارگ وکیئ زیچ دقتری ےس آےگ ڑبیتھ وت رظن ہک ولعمؾ ںیہن آپ الوک دنسپ رکےت ںیہ

  

 ای ںیہن۔آپ ےن رفامای م

 ڑبیتھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ر اک ایبؿ

  

 رظن ےک م

     2255    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ بَِيَت أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ  َّی اهَّللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ َحسَّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيِر ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ ُُعِ َّی اهَّللُ  َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل

ا٢َ  َٗ يَِن  ٌَ ِٟ َُٟط أَ٪َّ بٔطٔ ا وا  ََٓذََکُ ِٟبَِئت َػٔييٌّ یَِبکٔی  َٟطُ ٩ِ٣ٔ  َوفٔی ا ُٗوَ٪  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََل َتِشتَرِ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َوةُ  ُُعِ

ئِن  ٌَ ِٟ  ا

رعوہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یب یب اؾ ک ہم ےک اکمؿ ںیم  ےئ اور  رھ ںیم 

ر ویکں ںیہن رکےت اس ےک ےئل ۔اکی ڑلاک رو راہ  اھ ولوگ

  

 ں ےن اہک اس وک رظن گل آ ی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر ےک وثاب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اب اک ایبؿامیبر ےک وث

     2256    حسیث 

َث اهَّللُ ٌَ ََ ِبُس  ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا ٣َزَٔق ا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ا٧ُِوَزا  ٩ًَِ  َ٘ َٓ َِٟيطٔ ٠َ٣ََٜئِن  ٔ الَی إ ٌَ َت

إِٔ٪ صَُو إَٔذا َجاُُئُظ  َٓ  ٔ ازٔظ وَّ ٌُ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ًَلَیَّ إِٔ٪ ٣َاَذا َي ِبسٔي  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ َي َٓ  ٥ُ٠ًَِ زَّ َوَج١َّ َوصَُو أَ ًَ ٔلَی اهَّللٔ  ا َذَٟٔک إ ٌَ َٓ ٠ًََِيطٔ َر  َح٤َٔس اهَّلَل َوأَثِىَي 



 

 

 ِ َِٟح٤ٔطٔ َوَز٣ّا َخي َِٟح٤ّا َخيِّرا ٩ِ٣ٔ  ُط  َٟ ِيُتُط أَِ٪ أُبِٔس٢َ  َٔ َِٟح٨ََّة َوإِٔ٪ أ٧ََا َط ِيُتُط أَِ٪ أُِزخ٠َُٔط ا َّٓ ٨ًَُِط َسيَِّئاتٔطٔ ّرا َتَو  َ َفِّ َٛ ُ  ٩ِ٣ٔ َز٣ٔطٔ َوأَِ٪ أ

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک بج دنبہ امیبر وہات ےہ وت اہلل اعتیل اس یک رطػ دو 

ر رپیس وک آےت ںیہ ارگ وہ اؿ ےک اسےنم اہلل لج رفےتش اتجیھب ےہ اور رفامات ےہ ہک دےتھکی روہ وہ ایک اتہک ےہ اؿ ولوگں ےس وج ایکس امیب

الجہل یک رعتفی اور اتسشئ رکات ےہ وت وہ دوونں رفےتش اورپ ڑچھ اجےت ںیہ اہلل لج الجہل اےس وخب اجاتن ےہ رگم وپاتھچ ےہ دعب اس 

 اف دوں اگ وت ےلہپ ےس اس وک زایدہ  ےک، رفامات ےہ ارگ ںیم اےنپ دنبے وک اےنپ اپس البولں اگ وت اس وک تنج ںیم دالخ رکوں اگ اور وج

 وگتش اور وخؿ انعتی رکوں اگ اور اس ےک انگوہں وک اعمػ رک دوں اگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امیبر ےک وثاب اک ایبؿ
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٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٥ََّ٠ ََل ُئؼيُب ا

َ بَٔضا ٩ِ٣ٔ َخَلاَیاُظ ََل یَ  َفِّ ُٛ ُٗؽَّ بَٔضا أَِو  ُة إَٔلَّ  َٛ ِو َّي اٟظَّ َوةُ ٣ُٔؼيَبٕة َحً ا٢َ ُُعِ َٗ  ِسرٔي یَزٔیُس أَیُُّض٤َا 

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل ےن ہک ومنم وک وکیئ رجن ای تبیصم القح ںیہن وہیت 

 ںیہ سیدی ےن اہک ےھجم ہی اید رگم ہی ہک اس ےک انگہ اعمػ ےئک اجےت ںیہ اہیں کت ہک اکاٹن یھب ارگ ےگل وت اس ےک انگہ اعمػ ےئک اجےت

 ںیہن ہک رعوہ ےن صق اور رفک ںیم ےس وکاسن ظفل اامعتسؽ ایک  اھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیبر ےک وثاب اک ایبؿ

     2258    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ یُزِٔز اهَّللُ بٔطٔ َخيِّرا ئُؼِب  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘  ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ أَبَا صَُزیَِزَة َي

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک سج صخش ےک اسھت اہلل لج الجہل 

ں ڈااتل ےہ ۔ رتہ
 
ب

 

 ی
ضب
م

 ی رکان اچاتہ ےہ اس رپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 امیبر ےک وثاب اک ایبؿ

     2259    حسیث 

ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُجَّل َجائَطُ ا ٥ِ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٟ َُٟط ٣َاَت َو ا٢َ َرُج١ْ َص٨ٔيّئا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤َِِٟوُت فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ِو أَ٪َّ اهَّلَل ابِتَ  َٟ ٥َ َویَِحَک َو٣َا یُِسرٔیَک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٜ یُبَِت١َ ب٤ََٔزٕق  ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ََلُظ ب٤ََٔزٕق یُ ًَ ُ بٔطٔ  َفِّ

 َسيَِّئاتٔطٔ 

ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش رم ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک زامےن ںیم اکی صخش وبال واہ ایک ایھچ ومت 

ؾ ےہ ہک ارگ لج الجہل اس وک یسک وہیئ ہن ھچک امیبری وہیئ ہن ھچک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای الھب ہی ایک اتہک ےہ ےھجت ایک ولعم

 امیبری ںیم التبم رکات وت اس ےک انگوہں وک اعمػ رکات ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر رکےن اک ایبؿ

  

 امیبری ںیم وعتذی م

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ر رکےن اک ایبؿامیبری ںیم

  

  وعتذی م

     2260    حسیث 

ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َؤِی َوجَ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َّطُ أَتَی َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَِٔی ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِس ََاَز یُِض٠ُٜٔىٔي  َٗ  ٍْ

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٗسَرتٔطٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا أَٔجُس  ٔ اهَّللٔ َو زَّة ٌٔ ٔ  َ ١ُِٗ أًَُوذُ ٍَ ٣َزَّإت َو ٥َ ا٣َِشِحُط بَٔي٤ٔي٨َٔک َسِب

َُيَِرص٥ُِ  ٥ِ٠َ أََز٢ِ آ٣ُزُ بَٔضا أَصِلٔی َو َٓ َٓأَذَِصَب اهَّللُ ٣َا ََاَ٪ ِٔی  ٠ُِت َذَٟٔک  ُ٘ َٓ 

 ےہ ہک وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےئ اؿ ےک ااسی درد وہات  اھ امثعؿ نب ایب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی

سج ےس رقبی الہتک ےک ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای داانہ اہھت اےنپ درد ےک اقمؾ رپ است ابر ریھپ اور ہہک "اوعذ 

اہک اہلل ےن ریما درد دور رک دای رھپ ںیم ہشیمہ اےنپ  رھ واولں وک اور دورسے  زعبۃ اہلل ودقرہت نم رش ام ادج " امثعؿ ےتہک ںیہ ںیم ےن یہی

 ولوگں وک اس اک مکح دای رکات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ر رکےن

  

 اک ایبؿ امیبری ںیم وعتذی م



 

 

     2261    حسیث 

 ٌَ ٤ُ ِٟ ٔشطٔ بٔا ِٔ ًَلَی َن أُ  ٥َ ََاَ٪ إَٔذا اِطَتکَی َيِقَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا اِطَتسَّ ٩ًَِ  َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ ُٔٔث  وَِّذأت َوَی٨ِ

٠َِيطٔ  ًَ ٠َِيطٔ َوأ٣ََِشُح  ًَ أُ  ٨ُِت أ٧ََا أَِْقَ ُٛ ُط  ٌُ تَٔضا َوَج َٛ  بَٔي٤ٔي٨ٔطٔ َرَجاَئ بََز

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس بج امیبر وہےت وت لق وہ اہلل ادحا اور لق اوعذ ربب 

 اہلل ہیلع وآہل اقلفل اور لق اوعذربب اب اس ڑپھ رک اےنپ اورپ وھپےتکن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک بج آپ یلص

 وملس امیبر وہےئ وت ںیم اؿ وسروتں وک ڑپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اک داانہ اہھت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک مسج ابمرک رپ

 ریھپیت ربتک ےک واےطس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   باب

ر رکےن اک ایبؿ

  

 امیبری ںیم وعتذی م

     2262    حسیث 

ًَائَٔظَة َوؤَی َتِظَتکٔی َویَُضوزٔیَّْة  ًَلَی  َٙ َزَخ١َ  ی سِّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ اِرٗٔيَضا  ٩ًَِ  َ٘ َٓ َتزِٗٔيَضا 

َٜٔتأب اهَّللٔ  ٔ  ب

رمعہ تنب علاارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آےئ وہ امیبر ںیھت اور 

 اکی وہیدی وعرت اؿ رپ ڑپھ رک وھپکن ریہ یھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک الکؾ اہلل ڑپھ رک وھپکن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیب ےک العج اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیب ےک العج اک ایبؿ

     2263    حسیث 

َّی اهَّللُ  ٦َ َوأَ٪َّ اٟزَُّج١َ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُجَّل فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُِٟحزُِح اٟسَّ ٩َ ا َ٘ اِحَت َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََػابَطُ ُجزِْح  ًَ

 َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤ًََا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل زَ َٓ َِٟيطٔ  ٔ ٨ََوَزا إ َٓ ًَا َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ بَىٔي أ٤َِ٧َإر  اََل أََو َز َ٘ َٓ َُٟض٤َا أَی٤َُُّٜا أَكَبُّ  بِّ ا٢َ  فٔی اٟلِّ



 

 

َواَئ  ا٢َ أ٧َِز٢ََ اٟسَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٥َ َزیِْس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ زَ َٓ َّٟٔذي أ٧َِز٢ََ اِْلَِزَواَئ َخيِْر یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ   ا

اگل اور وخؿ واہں آرک رھب ایگ وت اس  زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک زامےن ںیم زمخ

صخش ےن دو وصخشں وک البای ینب اامنر ںیم ےس اؿ دوونں ےن آرک داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اؿ ےس اہک ہک مت دوونں 

آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس  ںیم ےس وکؿ بط زایدہ اجاتن ےہ وہ وبےل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس بط ںیم یھب ھچک افدئہ ےہ

 ےن رفامای دوا یھب ایس ےن ااتری ےہ سج ےن امیبری ااتری ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیب ےک العج اک ایبؿ

     2264    حسیث 

٠َِيطٔ َو ٩ًَِ یَ  ًَ َّی اهَّللُ  َتَوي فٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٛ َس ب٩َِ ُزَراَرَة ا ٌِ ىٔي أَ٪َّ َس َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٌٔيٕس  بَِحٔة ِحٌَي ب٩ِٔ َس َس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

٤َاَت  َٓ 

  قاؼ یک امیبری ںیم وت رم ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک دعس نب زرارہ ےن داغ ایل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک زامےن ںیم

  ےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیب ےک العج اک ایبؿ

     2265    حسیث 

َتَوي ٩ِ٣ٔ  ِٛ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔب  ٩ًَِ ٧َآ ِقَ ٌَ ِٟ َوةٔ َوُرقَٔی ٩ِ٣ٔ ا ِ٘  ا٠َّٟ

ر ایک نوھچ اک

  

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن داغ ایل وقلہ ںیم اور م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخبر ںیم اپین ےس لسغ رکان ۔

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اخبر ںیم اپین ےس لسغ رکان ۔



 

 

     2266    حسیث 

ِت َتِس  ِس ح٤َُّ َٗ ٔ َو ٤َِٟزِأَة ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت أَِٔی بَِْکٕ ََا٧َِت إَٔذا أُتَٔيِت بٔا اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ َِّتطُ ٩ًَِ  ََٓؼب ٤َِٟاَئ  ََٟضا أََخَذِت ا ًُو 

٤َِٟ بَِي٨ََضا َو  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََاَ٪ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ٧ُبِرَٔزَصا بٔا َّی اهَّللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٗ  ائٔ بَيَِن َجِيبَٔضا َو

 افہمط تنب ذنمر ےس رواتی ےہ ہک اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےک اپس بج وکیئ وعرت آیت وج اخبر ںیم التبم وہیت وت اپین اگنم

 رک اس ےک رگةیؿ ںیم ڈاںیتل اور ںیتہک ہک روسؽ اہلل مکح دےتی ےھت اخبر وک ڈنھٹا رکےن اک اپین ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اخبر ںیم اپین ےس لسغ رکان ۔

     2267    حسیث 

 َٓ ُِٟحمَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َوَة  ٤َِٟائٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ابِزُزُوَصا بٔا َٓ  ِئح َجَض٥ََّ٨ 

ملس ےن رفامای ہک اخبر منہج اک وجش ےہ اس وک ڈنھٹا رعوہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل و

 رکو اپین ےس ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر رپیس اور افؽ دب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیبر رپیس اور افؽ دب اک ایبؿ

     2268    حسیث 

٤َِٟزٔی ًَاَز اٟزَُّج١ُ ا ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َس ٩ًَِ َجابٔز ٌَ َٗ َّي إَٔذا  َف َخاَق اٟزَِّح٤ََة َحً

ِت ٓٔيطٔ أَِو ٧َِحَو َصَذا  ٨ًَِٔسُظ َْقَّ

 یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک بج وکیئ مت ںیم ےس امیبر وک دےنھکی اجات ےہ وت س اجرب نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 اجات ےہ رپورداگر یک رتمح ںیم رھپ بج واہں اتھٹیب ےہ وت وہ رتمح ںیم اس صخش ےک ادنر ھٹیب اجیت ےہ ای لثم اس ےک ھچک رفامای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امیبر رپیس اور افؽ دب اک ایبؿ

     2269    حسیث 

ًَِسَوي َوََل َصا٦َ َوََل َػََفَ َوََل  ا٢َ ََل  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔليَّ ًَ ٤ُِٟٔؼحِّ َیحُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَی ا ٤ِ٤ُِٟزُٔق  ١َّ ا

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا َذاَک  َ٘ َٓ ٤ُِٟٔؼحُّ َحِيُث َطاَئ  َِٟيِح١ُِ٠ ا َّطُ أَّذيَو   َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ

 ےہ دعوی اور ہن اک  اک ہنیہم نکیل امیبری اوٹن انب ہیطع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ںیہن

اایتخر ےہ اہجں اچےہ ارتے ولوگں ےن وپاھچ اس اک  دنترتس اوٹن ےک اپس ہن ااترا اجےئ اہتبل سج صخش اک اوٹن ااھچ وہ اس وک

رفنت وہیت ےہ ای فیلکت وہیت ےہ ایک ببس ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای رمض ےس 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابولں اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں اک ایبؿ

     2270    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ًَ أئ ا٠َِّٟهی ٩ًَِ  َٔ ًِ ٔ َوارٔٔب َوإ أئ اٟظَّ َٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔإِٔح َّی اهَّللُ   َػل

علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وموھچنں ےک ومڈنےن اور داڑویھں ےک 

 وھچڑ دےنی ) ڑباھےن ( اک مکح دای۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں اک ایبؿ

     2271    حسیث 

ًَا٦َ َحخَّ َوصُ  َياَ٪  ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَِٔی ُس ٌَ ٣ُ ٍَ َُّط َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٕ ٩ًَِ ح٤َُِئس ب٩ِٔ  ز ٌَ ّة ٩ِ٣ٔ َط ُٗؼَّ ٔ َوَت٨َاَو٢َ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َو 

٠َيِ  ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ُٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَی٩َِ ٤َ٠ًَُاُُئ و٢ُ َیا أَص١َِ ا ُ٘ ٔسٓيٕ َي ٔ ََا٧َِت فٔی یَٔس ََحَ ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ َصٔذظ ٥َ َی٨َِنی  طٔ َوَس٠َّ



 

 

 ٔ َِٜت ب٨َُو إ ٤ََّا َص٠َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ نَٔشاُُئص٥ُِ َوَي ائٔي١َ حٔيَن اتََّدَذ َصٔذظ  ِْسَ

دیمح نب علاارلنمح نب وعػ ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن اعموہی نب اوب ایفسؿ ےس انس سج اسؽ اوہنں ےن جح ایک اور وہ ربنم رپ ےھت 

ء اہمترے؟ انس ںیم ےن روسؽ اہلل اوہنں ےن اکی ابولں اک الٹچ اےنپ اخدؾ ےک اہھت ےس ایل اور ےتہک ےھت ہک اے دمہنی واول اہکں ںیہ املع

یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس عنم رکےت ےھت اس ےس اور رفامےت ےھت ہک ابتہ وہےئ ینب ارسالیئ بج ایکن وعروتں ےن ہی اکؾ رشوع ایک 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم اتکب :   ابب

 ابولں اک ایبؿ

     2272    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َأػَيَتُط ٣َا َطاَئ اهَّللُ  َّی اهَّللُ  و٢ُ َسَس٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ طُ َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ َٔک ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ َس ذَٟ ٌِ ََ  َٚ   ث٥َُّ ََفَ

ہیلع وآہل وملس اےنپ ابؽ اشیپین یک رطػ اکٹلےت رےہ اکی دمت کت دعب اس ےک  انب اہشب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 امگن اکنےنل ےگل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں اک ایبؿ

     2273    حسیث 

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٔٙ َِٟد٠ِ و٢ُ ٓٔيطٔ َت٤َا٦ُ ا ُ٘ ُظ اِْلِٔخَؼاَئ َوَي َّطُ ََاَ٪ یَِْکَ  اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

 ے رےنھک ںیم دیپاشئ وک وپرا رکان ےہ ۔
صی

 

ج

 علا اہلل نب رمع رکموہ اجےتن ےھت یصخ رکےن وک اور ےتہک ےھت ہک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں اک ایبؿ

     2274    حسیث 

 ٔ َِٟيت ا٢َ أ٧ََا َوََا١ُٔٓ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِ َُّط ب٠ََ َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ أ٧َ ِٔ َِٟح٨َّ ٩ًَِ َػ يِرٔظٔ فٔی ا َِ ٔ ُط أَِو ٟ َٟ َضاَتئِن إَٔذا ي٥ٔ  َٛ ٔة 

ًَّٟٔي َتلٔی اِْلٔبَِضا٦َ  ُِٟوِسَلي َوا ِيطٔ ا ٌَ  اتََّقی َوأََطاَر بٔإِٔػبُ



 

 

 ںیم اےسی وفصاؿ نب میلس وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ںیم میتی اک اپےنل واال وخاہ میتی اک زعسی وہ ای ریغ، سہب

 ہکبج رپزیہاگری رکے اور آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ااشرہ ایک ہملک یک ایلگن اور چیب یک ایگن یک رطػ ۔ںیہ ےسیج ہی دوونں اایلگنؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

     2275    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔيَّ  َٗ ٌٔيٕس أَ٪َّ أَبَا  ا٢َ َرُسو٢ُ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ ٠َُضا  أَُرجِّ َٓ ّة أَ  لٔی ُج٤َّ

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔاهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ َِٟيِو٦ٔ ٣َزََّتئِن ٤َٟٔا  َتاَزَة ُرب٤ََّا َزَص٨ََضا فٔی ا َٗ کَاَ٪ أَبُو  َٓ ٣َِضا  ٥ِ َوأََِکٔ ٌَ َّی اهَّللُ ٥ََّ٠ َن  َػل

٣َِضا ٥ِ َوأََِکٔ ٌَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َن

اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اہک ریمے ابؽ  ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اوب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ےن روسؽ

دنکوھں کت ںیہ اؿ ںیم یھگنک رکوں آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہں یھگنک رک اور ابولں یک زعت رک اوب اتقدہ یھبک یھبک 

 ہک ابولں یک زعت رک۔اکی دؿ ںیم دوابر لیت ڈاےتل اس وہج ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای  اھ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں ںیم یھگنک رکےن اک ایبؿ

     2276    حسیث 

ا٢َ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ًََلاَئ ب٩َِ َيَشإر أَِخبََرُظ  ََٓسَخ١َ َرُج١ْ ثَائَٔز اٟزَّأِٔض َوا٠ِِّٟحَئة  ٩ًَِ  ٤َِِٟشحٔٔس  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اهَّللُ  َػل

 ٔ ز ٌَ ىٔي إِٔػََلَح َط ٌِ َّطُ َي أ٧َ َٛ ِد  ٔ أَِ٪ اَِّخُ ٥َ بَٔئسظ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ أََطاَر إ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ اٟزَُّج١ُ ث٥َُّ َرأِٔسطٔ َؤِٟحَيتٔطٔ 

٥ِ ثَائٔزَ  ُٛ ِتَٔی أََحُس َِٟيَص صََذا َخيِّرا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍَ َّطُ َطِيَلاْ٪  َرَج أ٧َ َٛ  اٟزَّأِٔض 

 اےنت ںیم اکی صخش  سج ابؽ رس اور اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت

داڑیھ ےک رپاشیؿ ےھت آای آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اس وک ااشرہ ایک ینعی دجسم ےس ابرہ اج اور ابولں وک درتس رک ےک آ وہ صخش 



 

 

ںیم ےس رپاشیؿ رس ےسیج  درتس رک ےک رھپ آای آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ایک ہی ااھچ ںیہن اس وصرت ےس ہک آےئ وکیئ مت

 اطیشؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابولں ےک رےنگن ےک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں ےک رےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2277    حسیث 

بِ  ًَ َُٟض٥ِ َوََاَ٪ أَبَِيَف ا٩ًَِ أَِٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ا٢َ َوََاَ٪ َج٠ٔيّشا  َٗ وَث  ُِ ًَِبٔس َي ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ًَ ٠ِِّٟحَيةٔ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ 

ا َ٘ َٓ ِو٦ُ َصَذا أَِحَش٩ُ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َزص٤َُا  ِس َح٤َّ َٗ ٕ َو ٠َِيض٥ِٔ َذاَت یَِو٦ ًَ َسا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّی َواٟزَّأِٔض  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِّی  ٢َ إٔ٪َّ أُم

 َ ٩َّ َوأَِخب َِ ًَلَیَّ َْلَِػبُ َش٤َِت  ِٗ َ أ َٓ َِٟبارَٔحَة َجارٔیََتَضا ٧َُدِي٠ََة  ٔلَیَّ ا ٥َ أَِرَس٠َِت إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َٙ ََاَ٪ اهَّللُ  ی سِّ َرِتىٔي أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ

 ُّ  َيِؼبُ

رواتی ےہ ہک علاارلنمح نب اوسد اؿ اک مہ تبحص  اھ اور اس ےک رس اور داڑیھ ےک ابؽ بس دیفس ےھت اوب ک ہم نب علاارلنمح ےس 

ےن اکی روز حبص وک آای اےنپ ابولں رپ رسخ اضخب اگل رک وت ولوگں ےن اہک ہی ااھچ ےہ وہ وبال ریمی امں رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ی لہ اینپ ولڈنی ےک اہھت مسق

 

خ

 

پ

 دے رک ہک وت اےنپ ابولں رپ اضخب اگل اور ایبؿ ایک ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب اضخب اگلای الہک اجیھب 

 رکےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں ےک رےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2278    حسیث 

بِ  َُيِرُ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ٠ُو٣ّا َو ٌِ ٍِ فٔی َذَٟٔک َطِيّئا ٣َ ٥َِٟ أَِس٤َ  ٔ َواز ٔ بٔاٟشَّ ز ٌَ
ّٔ اٟظَّ و٢ُ فٔی َػِب ُ٘ ا٢َ َوَتزُِک ٩ًَِ ٣َأٟک َي َٗ ٔلَیَّ  ّٔ أََحبُّ إ

ًَلَی ا٨َّٟأض ٓٔيطٔ ٔؿي َِٟيَص  ٍْ إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ّٔ ٠َُِّطٔ َوأس ِب  ْٙ اٟؼَّ

اہک امکل ےن ایسہ اضخب ںیم ںیم ےن وکیئ دحثی ںیہن ینس اور وساےئ ایسہ ےک اور وکیئ رگن  رتہ ےہ اور اضخب ہن رکان تہب  رتہ ےہ 



 

 

 ارگ دخا اچےہ، اور ولوگں رپ اس ابرے ںیم ھچک یگنت ںیہن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابولں ےک رےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2279    حسیث 

َٟوِ  ِّ َو ٥َِٟ َيِؼبُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟحٔسیٔث بََياُ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل و٢ُ فٔی َصَذا ا ُ٘ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ ٣َأٟک َي َّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  َػَب

 ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ٔلَی  ًَائَٔظُة إ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َْلَِرَس٠َِت بَٔذَٟٔک 

اہک امکل ےن اس دحثی ےس ولعمؾ وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن اضخب ںیہن اگلای ارگ اگلای وہات وت رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 ۔اہنع علاارلنمح ےک اپس یہی الہک ںیتجیھب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےت وتق اطیشؿ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےت وتق اطیشؿ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2280    حسیث 

ا٢َ  َٗ َِٟؤٟئس  َّی اهَّلل٩ًَُِ َخأَٟس ب٩َِ ا ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُ فٔی ٨َ٣َامٔی  ِّی أَُروَّ ٔن ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ٔ َو٩ِ٣ٔ َص٤َزَأت اٟظَّ  ابٔطٔ َوََشِّ ًَٔبازٔظ َ٘ ٔ بٔطٔ َوً ـَ َُ ٔة ٩ِ٣ٔ  ا٣َّ و٪ٔ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔک٤َٔ٠َأت اهَّللٔ اٟتَّ  َياكٔئن َوأَِ٪ یَِحُْضُ

 اخدل نب ودیل ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ہک ںیم ڈرات وہں وسےت ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ہی

ر اطیشونں ےک ڑپھ ایل رک انپہ اماتگن وہں ںیم اہلل ےک وپرے املکت ےس اس ےک ےصغ اور ذعاب ےس اور اس ےک دنبوں ےک رش ےس او

 ووسوسں ےس اور اطیشونں ےک ریمے اپس آےن ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےت وتق اطیشؿ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2281    حسیث 



 

 

ِٟح٩ِّٔ یَِل٠ُبُُط ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  یّتا ٩ِ٣ٔ ا أَي ًَِٔفٔ ٥َ ََفَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َي بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ أُِْسٔ َٗ َُّط  ٠َٕة ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ ٌٔيٕس أ٧َ ٌِ َُٔظ

 ُ ََل أ َٓ ُط ٔجبِرٔی١ُ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ َرآُظ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َت َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٔ َت ِٟ ٤َا ا َٔٔئِت ٠ََُّ َ ٠َُِٗتُض٩َّ ك وُُٟض٩َّ إَٔذا  ُ٘ ٤ُِّ٠ًََک ٤َٔ٠ََإت َت

 ٔ ١ِ أًَُوذُ ب ُ٘ َٓ ا٢َ ٔجبِرٔی١ُ  َ٘ َٓ ٥َ بَلَی  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔٔيطٔ  ٔ ٠َُتطُ َوََّخَّ ٟ ٌِ ی٥ٔ َوبٔک٤َٔ٠َأت اهَّللٔ ُط َوِجطٔ اهَّللٔ اِلَْکٔ

تٔی أت اَٟلَّ ا٣َّ َ  اٟتَّ زُُد ٓٔيَضا َوََشِّ ٣َا َذَرأ ٌِ ٤َأئ َوََشِّ ٣َا َي أجْز ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا ی٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ فٔی اِْلَِرٔق َوََشِّ  ََل یَُحاؤُزص٩َُّ بَزٌّ َوََل 

 َ ٚٔ ا٠َِّٟي١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ إَٔلَّ ك ُد ٨ِ٣َٔضا َو٩ِ٣ٔ ٓٔتَٔن ا٠َِّٟي١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َو٩ِ٣ٔ كََوارٔ ٕ یَا َرِح٩ُ٤َ ٣َا یَِْخُ ُٚ بَٔديِر ا یَِْطُ ّٗ  ارٔ

ییحی نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک سج رات رعماج وہیئ اکی دوی رظن آای وگای 

دےتھکی آپ یلص اہلل ہیلع وآہل اس ےک اکی اہھت ںیم اکی ہلعش  اھ آگ اک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اگنہ رکےت وت اس وک 

وملس یک رطػ الچ آات  اھ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک دنچ املکت اھکس دوں ہک ارگ آپ 

 اھکسؤ ربجالئ ےن اہک وہک یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اؿ وک رفامںیئ وت اؿ اک ہلعش ھجب اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ویکں ںیہن

 اوعذ وبہج اہلل ینعی انپہ اماتگن وہں ںیم اہلل یک ہنم ےس وج ڑبا زعت واال ےہ اور اس ےک املکت ےس وج وپرے ںیہ نج ےس وکیئ کین ای دب

نج وک دیپا ایک  آےگ ںیہن ڑبھ  اتک ربایئ ےس اس زیچ یک وج آامسؿ ےس ارتے اور وج اامسؿ یک رطػ ڑچےھ اور ربایئ ےس اؿ زیچوں یک

ےہ اس ےن زنیم ںیم اور وج ےلک زنیم ےس اور رات دؿ ےک ونتفں ےس اور بش و روز یک آوتفں ےس اور احدوثں ےس رگم وج احدہث  رتہ 

 ےہ ای رنمح۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم اب :   ابب

 وسےت وتق اطیشؿ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2282    حسیث 

َّی اهَّللُ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِي٠ََة  ٔ ا٠َّٟ ا٢َ ٣َا ٤ِٔ٧ُت َصٔذظ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَيِّ َطِيٕئ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ََٟسَُِتىٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ٠َُِٗت حٔيَن أ٣ََِشِيَت أًَُوذُ بٔک٠َ ِو  َٟ ََّک  ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ْب  ًَِقَ ٤َأت اهَّللٔ ي 

َک  ٥ِ َتُْضَّ َٟ  َٙ أت ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا َخ٠َ ا٣َّ  اٟتَّ

وبال ںیم رات وک ںیہن وسای، آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک اکی آدیم ہلیبق املس اک

وپاھچ ویکں سک وہج ےس؟ وہ وبال ےھجم نوھچ ےن اکاٹ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ارگ وت اشؾ ےک وتق ہی ہہک اتیل 

ما ت اہلل ااتلامت نم رشامقلخ )ینعی انپہ اماتگن وہں ںیم اہلل ےک وپرے املک
ن کل

ت ےس اؿ زیچوں ےک رش ےس نج وک دیپا ایک اس اوعذ



 

 

 ےن( وت نوھچ ےھجت ھچک رضر ہن داتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وسےت وتق اطیشؿ ےس انپہ امےنگن اک ایبؿ

     2283    حسیث 

٠َِتىٔي یَُضوزُ ح٤َٔاّرا  ٌَ ََٟح ُٗوُُٟض٩َّ  َِٟوََل ٤َٔ٠ََاْت أَ ا٢َ  َٗ َب اِْلَِحَبارٔ  ٌِ َٛ ٜٔي٥ٕ أَ٪َّ  َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ أًَُوذُ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ُط َو٣َا ص٩َُّ  َٟ ٘ٔي١َ  َٓ

ًَِو٥َ ٨ِ٣ٔطُ َوبٔک٤َٔ٠َأت اهَّللٔ  َِٟيَص َطِيْئ أَ َّٟٔذي  ٔوي٥ٔ ا ٌَ ِٟ أجْز َوبٔأَِس٤َأئ اهَّللٔ  بَٔوِجطٔ اهَّللٔ ا َٓ ًَّٟٔي ََل یَُحاؤُزص٩َُّ بَزٌّ َوََل  أت ا ا٣َّ اٟتَّ

 َ َٙ َوبََزأَ َوَذَرأ ٥ِ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا َخ٠َ ٥َِٟ أَ ٤ِٔ٠ًَُت ٨ِ٣َٔضا َو٣َا  ُِٟحِشىَي ٠ََُِّضا ٣َا   ا

م ےس رواتی ےہ ہک بعک االةحر ےن اہک ارگ ںیم دنچ املکت ہن ڑپاھ

ی ک
ج

 رکات وت وہیدی ےھجم دگاھ انب دےتی ولوگں ےن وپاھچ وہ اقعقع نب 

املکت ایک ںیہ بعک ےن اہک ینعی ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل ےک ہنم ےس وج ڑبی تمظع وال ےہ ںیہن ےہ وکیئ زیچ تمظع ںیم اس ےس ڑبھ رک 

ےک امتؾ اامسےئ ینسح ےس نج وک ںیم اجاتن اور اس اہلل ےک وپرے املکت ےس نج ےس وکیئ کین ای دب آےگ ںیہن ڑبھ  اتک اور اس اہلل 

 وہں اور نج وک ںیم ںیہن اجاتن اس زیچ ےک رش ےس سج وک اس ےن انبای دیپا ایک اور الیھپای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دخا ےک واےطس دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دخا ےک واےطس دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ

     2284    حسیث 

 َ ال ٌَ ٥َ إٔ٪َّ اهَّلَل َتَباَرَک َوَت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٤ُِٟ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ َِٟ٘ٔيا٣َٔة أَی٩َِ ا و٢ُ یَِو٦َ ا ُ٘ َتَحابُّوَ٪ ی َي

ِّی ِّی َیِو٦َ ََل ه١َّٔ إَٔلَّ هٔل ُض٥ِ فٔی هٔل َِٟيِو٦َ أُه٠ُّٔ  َٟٔحََللٔی ا

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہلل لج الجہل اراشد رفامدے اگ دؿ 

 ےھت ریمی زبریگ ےک واےطس آج ےک دؿ ںیم اؿ وک اسےئ ںیم روھکں اگ ہی ایقتم ےک ہک اہکں ںیہ وہ ولگ وج آسپ ںیم دویتس رےتھک

 وہ دؿ ےہ سج دؿ ںیہک اسہی ںیہن وساےئ ریمے اسےئ ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ دخا ےک واےطس

     2285    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ُِٟدِسرٔيِّ أَِو  ٌٔيٕس ا ُض٥ِ اهَّللُ فٔی ه٠ِّٔطٔ یَِو٦َ ََل ٩ًَِ أَِٔی َس ْة یُٔو٠ُّ ٌَ ٥َ َسِب

 ًَ ُط إ٣َٔا٦ْ  َٟ ه١َّٔ إَٔلَّ ه٠ُّٔ ٔ وَز إ ٌُ َّي َي َد ٨ِ٣ُٔط َحً ٤َِِٟشحٔٔس إَٔذا ََّخَ ْٙ بٔا َّ٠ ٌَ ٠ِبُطُ ٣ُ َٗ ِيطٔ َوَرُجََلٔ٪ از٢ْٔ َوَطابٌّ َنَظأَ فٔی ًَٔباَزةٔ اهَّللٔ َوَرُج١ْ 

ًَِي٨َاُظ َو  اَؿِت  َٔ َٓ ا َوَرُج١ْ َذََکَ اهَّلَل َخأّٟيا  َٗ َٔک َوَتََفَّ ًَلَی ذَٟ ا  ٌَ ا٢َ َتَحابَّا فٔی اهَّللٔ اِجَت٤َ َ٘ َٓ ًَِتطُ َذاُت َحَشٕب َوَج٤َا٢ٕ  َرُج١ْ َز

ُٙ ی٤َٔي٨ُطُ  ٔٔ ٥َ٠َ ٔط٤َاُٟطُ ٣َا ت٨ُِ ٌِ َّي ََل َت اَصا َحً َٔ أَِخ َٓ ٕة  َٗ َٚ ََٔؼَس ُٖ اهَّلَل َوَرُج١ْ َتَؼسَّ ِّی أََخا ٔن  إ

ای ہک است صخش نج وک اہلل اعتیل اےنپ اوب دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفام

اسےئ ںیم رےھک اگ سج دؿ اس ےک اسےئ ےک وسا اور وکیئ اسہی ہن وہاگ اکی وت فصنم احمک دورسے وہ وجاؿ وج وجاین یک اگنم یہ 

د وج دخا ےس دخا یک دنبیگ ںیم وغشمؽ وہں رسیتے وہ رمد سج اک دؽ دجسم ںیم اگل رےہ بج ہک ےلک رھپ آےن کت وچےھت وہ دو رم

ں ےک واےطس آسپ ںیم تبحم رےتھک ںیہ وت ایس رپ دجا وہےت ںیہ وت ایس رپ ےتلم ںیہ، اپوچنںی وہ رمد سج ےن دخا وک اید ایک اہنتیئ ںیم دوون

وج آوھکنں ےس اس یک آوسن  ہہ ےلک، ےٹھچ وہ رمد سج وک رشفی وخوصبرت وعرت ےن دب یلعف ےک ےئل البای وہ وبال ےھجم وخػ ےہ اہلل اک 

اپےنل واال ےہ اسرے اہجؿ اک اسوتںی وہ رمد سج ےن ریخات یک اپھچ رک اہیں کت ہک وج داےنہ اہھت ےس دای ابںیئ اہھت وک اس یک ربخ 

 ںیہن وہیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دخا ےک واےطس دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ

     2286    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٟٔح َٗ ِبَس  ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا أََحبَّ اهَّللُ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُئحبُّ َٓ أَحٔبَُّط  َٓ ََُٓل٧ّا  ِس أَِحبَِبُت  َٗ بِرٔی١َ 

َٟ  ٔجبِرٔی١ُ ث٥َُّ   ٍُ ٤َأئ ث٥َُّ یُوَؿ ُط أَص١ُِ اٟشَّ ُئحبُّ َٓ أَحٔبُّوُظ  َٓ ََُٓل٧ّا  ِس أََحبَّ  َٗ ٤َأئ إٔ٪َّ اهَّلَل  بُو٢ُ فٔی اِْلَِرٔق ی٨َُازٔي فٔی أَص١ِٔ اٟشَّ َ٘ ِٟ طُ ا

ِبَس  ٌَ ِٟ َف اهَّللُ ا َِ ا٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ) َوإَٔذا أََِ َٗ) 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک بج اہلل یسک دنبے ےس تبحم رکات ےہ  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک

وت اکپرات ےہ ربجلی وک اور ہی رفامات ےہ ہک ےب کش دخا ےن الفےن وک دوتس راھک ےہ وس وت یھب اس وک دوتس رھک وت ربجالیئ اس ےس 



 

 

 رفوتشں ںیم ہک ےب کش دخا ےن الفےن وک دوتس راھک ےہ وس مت یھب تبحم راتھک ےہ رھپ اکپر داتی ےہ ربجالیئ آامسؿ واولں ںیم ینعی

اس وک دوتس روھک وت آامسؿ واےل اس ےس تبحم رےتھک ںیہ رھپ اس وبحمب دنبے یک زنیم ںیم وبقتیل ااتری اجیت ےہ ینعی زنیم ےک 

انراض وہصغ وہات ےہ ۔ )وت یھب ایس رطح کین ولگ اس وک وبقمؽ اجےتن ںیہ اور اس ےس تبحم رےتھک ںیہ اور بج دخا یسک دنبہ ےس 

 (رکات ےہ ینعی ااکس اٹل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دخا ےک واےطس دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ

     2287    حسیث 

ٌَ ٩ًَِ أَِٔی إٔزِ  ٨َایَا َوإَٔذا ا٨َّٟاُض ٣َ ُٚ اٟثَّ ًّي َطابٌّ بَزَّا َٓ إَٔذا  َٓ  َٙ ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َِشحَٔس ز٣َِٔظ َٗ َُّط  َِٟدِوََلنٔیِّ أ٧َ ُٔوا فٔی رٔیَص ا طُ إَٔذا اِخَت٠َ

اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ  ٌَ ٘ٔي١َ َصَذا ٣ُ َٓ ٨ِطُ  ًَ ُِٟت  َ َشأ َٓ ِؤٟطٔ  َٗ  ٩ًَِ َِٟيطٔ َوَػَسُروا  ٔ ِس َطِيٕئ أَِس٨َُسوا إ َٗ َوَجِستُُط  َٓ ُس َصحَّزُِت  َِ ِٟ ا ََاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ

 ٔ َضي َػََلَتُط ث٥َُّ ٔجئُِتطُ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ َوِجض َٗ َّي  َٓا٧َِتَوزِتُُط َحً ا٢َ  َٗ ِّی  ٔ َوَوَجِستُُط ُيَؼل ِضحٔير ىٔي بٔاٟتَّ َ٘ ٠ُُِٗت َسَب ٠ًََِيطٔ ث٥َُّ  َش٤َِّ٠ُت  َٓ طٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی َْلُحٔبَُّک ِهَّلِل  ٔن أََخَذ بُٔحِبوَ  َواهَّللٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت أَاهَّللٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أَاهَّللٔ  َ٘ َٓ ٠ُِت أَاهَّللٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أَاهَّللٔ  َ٘ َٓ ٠ُِت أَاهَّللٔ  ُ٘ َٓ َحَبَذنٔی أَاهَّللٔ  َٓ ةٔ رَٔزائٔی 

 َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ا٢َ أََِْٔشِ  َٗ َِٟيطٔ َو ٔ الَی َوَجَبِت ٣ََحبًَّٔي إ ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَک َوَت

٤ُِٟتََباذٟٔٔيَن فٔیَّ  ٤َُِٟتزَاؤرٔی٩َ فٔیَّ َوا ٤َُِٟتَحأٟٔشيَن فٔیَّ َوا  ٤ُ٠َِٟٔتَحابِّيَن فٔیَّ َوا

 اھ اس ےک اسھت  اوب ادرسی وخالین ےس رواتی ےہ ہک ںیم د قش یک دجسم ںیم ایگ واہں ںم ےن اکی ونوجاؿ وک داھکی وج دیفس ددناؿ

واےل ولگ بج یسک ابت ںیم االتخػ رکےت ںیہ وت وج وہ اتہک ےہ ایس یک دنس ڑکپےت ںیہ اور اس ےک وقؽ رپ مھت اجےت ںیہ ںیم ےن 

وپاھچ ہی ونوجاؿ وکؿ ےہ ولوگں ےن اہک اعمذ نب لبج ںیہ بج دورسا روز وہا وت ںیم تہب وسریے ایگ داھکی وت وہ ھجم ےس آےگ آےئ 

امنز ڑپھ رےہ ںیہ ںیم رہھٹا راہ بج امنز ڑپھ ےکچ وت ںیم اؿ ےک اسےنم آای اور السؾ ایک رھپ ںیم ےن اہک ںیم مت وک اہلل لج الجہل ںیہ اور 

ےک واےطس اچاتہ وہں اور تبحم رکات وہں اوہنں ےن اہک اہلل ےک واےطس؟ ںیم ےن اہک اہں اہلل ےک واےطس اوہنں ےن رھپ اہک اہلل ےک 

اہں اہلل ےک واےطس رھپ اوہنں ےن ریمی اچدر اک وکان ڑکپ ےک ےھجم اٹیسھگ اور اہک وخش وہاج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع واےطس؟ ںیم اہک 

وآہل وملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت ےھت ہک اہلل لج الجہل رفامےت ےہ وابج وہیئ تبحم ریمی اؿ ولوگں ےس وج 

 رےتھک ںیہ اور ریمے واےطس لم رک ےتھٹیب ںیہ اور ریمے واےطس اینپ اجؿ اور امؽ فرػ رکےت ںیہ اور ریمے واےطس دویتس اور تبحم

 ریمے واےطس اکی دورسے یک الماقت وک اجےت ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿ ںیماتکب فلتخم ابوب ےک ایب :   ابب

 دخا ےک واےطس دویتس رےنھک واولں اک ایبؿ

     2288    حسیث 

٤ِٔت ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ َخ٤َِشٕة َؤًِْشٔ  َؤَزةُ َوحُِش٩ُ اٟشَّ ِؼُس َواٟتُّ َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ًَبَّإض أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ة  ی٩َ ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

 ہنع ےتہک ںیہ ایمہن روی اور رنیم اور ایھچ جس دجھ اکی زج ےہ وبنت ےک ح سی زجوں ںیم ےس ۔علا اہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاب اک ایبؿ

     2289    حسیث 

َِٟحَش٨َُة ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ اًَٟ  ا٢َ اٟزُُِّئیَا ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٕة ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أٟٔح ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ؼَّ

 ٔ ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة ََ  َوأَِر

 رفامای ہک ااھچ وخاب کین تخب آدیم اک وبنت اک اکی زج ےہ اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن

 ایھچسل زجوں ںیم ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاب اک ایبؿ

     2290    حسیث 

 ًَ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ٩ِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ااسی یہ رواتی ایک ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 وخاب اک ایبؿ

     2291    حسیث 

َساةٔ يَ  َِ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ٥َ ََاَ٪ إَٔذا اِنَْصَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِي٠ََة ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل و٢ُ َص١ِ َرأَي أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٠َّٟ ُ٘

َِٟيَص  و٢ُ  ُ٘ أَٟحةُ  ُرُِئیَا َوَي ةٔ إَٔلَّ اٟزُُِّئیَا اٟؼَّ ٔسي ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٌِ ََ  یَِبَقی 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس بج افرغ وہےت حبص یک امنز ےس وت رفامےت ہک مت 

 ںیم ےس ھچک ابیق ہن رےہ اگ وساےئ اےھچ وخاب ےک ۔ ںیم ےس یسک ےن رات وک وکیئ وخاب داھکی ےہ اور رفامےت ہک ریمے دعب وبنت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاب اک ایبؿ

     2292    حسیث 

 َّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل اُٟوا َو٣َا ٩ًَِ  َ٘ َٓ اُت  َ
٤َُِٟبْشِّ ٔ إَٔلَّ ا ة ٔسي ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٌِ ََ ٩َِٟ یَِبَقی  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

َٟطُ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ سٔ  أُٟح أَِو تَُزي  أَٟحُة َیَزاَصا اٟزَُّج١ُ اٟؼَّ ا٢َ اٟزُُِّئیَا اٟؼَّ َٗ اُت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ
٤َُِٟبْشِّ ٌٔ ا ََ ٕة َوأَِر ٔ تَّ ة  يَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ریمے دعب وبنت ںیم ےس ھچک ہن رےہ اگ رگم 

ای اےھچ رشبمات، احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رشبمات ایک ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفام

 وخاب سج وک کین تخب آدیم دےھکی ای دورسا اس ےک واےطس دےھکی ہی زج ےہ وبنت ےک ایھچسیل زجوں ںیم ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاب اک ایبؿ

     2293    حسیث 

و٢ُ اٟزُُِّئَیا اٟؼَّ  ُ٘ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َتاَزَة ب٩َِ رٔبِعٓٔیٕ َي َٗ ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِٔی  أَٟحُة ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ َوا

 ٔ ٩ًَِ َيَشارٔظ ُِٔث  ٠َِي٨ِ َٓ صُطُ  ِيَئ یَِْکَ ٥ِ اٟظَّ ُٛ إَٔذا َرأَي أََحُس َٓ ِيَلأ٪  َصا اٟظَّ وَّذِ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٌَ َِٟيَت َى َو َ٘ ثَََلَث ٣َزَّإت إَٔذا اِستَِي

ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ ا  ١ُ َ٘ ٨ُِت َْلََري اٟزُُِّئیَا ؤَی أَِث ُٛ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة إِٔ٪  َٗ ُظ إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ٩َِٟ َتُْضَّ ََّضا  إ٧ٔ َِٟحٔسیَث َٓ ُت صََذا ا ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ َِٟحَب١ٔ 

٨ُِت  ُٛ ٤َا   أُبَأٟيَضا َٓ



 

 

اوب اتقدہ نب ریعب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت ےھت ہک ااھچ وخاب اہلل یک رطػ ےس ےہ اور ربا وخاب 

اطیشؿ یک رطػ ےس وت بج وکیئ مت ںیم ےس ربا وخاب دےھکی وت اچےئہ ہک ابںیئ رطػ اکتھتر دے نیت ابر اور انپہ امےگن اہلل ےس اس 

رش ےس رھپ وہ اوکس اصقنؿ ہن اچنہپےئ اگ ارگ دخا اچےئہ اوبک ہم ےن اہک ےلہپ ںیم وخاب اےسی داتھکی نج اک وبھج ریمے اورپ اہپڑ ےس ےک 

 یھب زایدہ راتہ بج ےس ںیم ےن اس دحثی وک انس اؿ یک ھچک رپواہ ںیہن رکات ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاب اک ایبؿ

     2294    حسیث 

٧َِيا ٔ اٟسُّ َِٟحَياة ي فٔی ا ِٟبُِْشَ ُض٥ِ ا َٟ ٔ اِْلیَةٔ  و٢ُ فٔی َصٔذظ ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُُعِ ا٢َ ؤَی اٟزُُِّئیَ  ٩ًَِ صَٔظا٦ َٗ  ٔ ة ا َوفٔی اِْلَّٔخَ

َٟطُ  أُٟح أَِو تَُزي  أَٟحُة َیَزاَصا اٟزَُّج١ُ اٟؼَّ  اٟؼَّ

رعوہ نب زریب ےتہک ےھت ہک ہی وج اہلل لج الجہل ےن رفامای اؿ ےک واےطس وخربخشایں ںیہ داین ںیم یھب اور آرخت ںیم یھب اس ےس رماد 

 کین وخاب ںیہ سج وک آدیم وخد دےھکی ای وکیئ اس ےک واےطس دےھکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچرس ای رطشجن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچرس ای رطشجن اک ایبؿ

     2295    حسیث 

٠َِيطٔ َو  ًَ َّی اهَّللُ  زٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟطُ ٩ًَِ أَِٔی ٣ُوَسي اِْلَِط ًََصي اهَّللَ َوَرُسو ِس  َ٘ َٓ  ٔ َّرِز ٌَٔب بٔاٟن َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ  َس٠َّ

اوبومیس ارعشی ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک سج ےن وچرس الیھک وت اس ےن ان رفامین یک اور اہلل 

 اور اس ےک روسؽ یک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وچرس ای رطشجن اک ایبؿ



 

 

     2296    حسیث 

َضا أَ٪َّ أَص١َِ بَِيٕت فٔی َزارَٔصا ََا٧ُوا َِ َُّط ب٠ََ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ  َّ أَِرَس٠َِت ُسک َٓ ا٧ّا ٓٔيَضا َو٨ًَِٔسص٥ُِ ٧َزِْز 

٠ًََِيض٥ِٔ  ِت َذَٟٔک  َج٥َُِّٜ٨ ٩ِ٣ٔ َزارٔي َوأ٧ََِْکَ ُجوَصا َْلَُِّخٔ ٥َِٟ تُِْخٔ َٟئ٩ِٔ  َِٟيض٥ِٔ  ٔ  إ

 رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رواتی ےہ ہک اؿ ےک  رھ ںیم ھچک ولگ راہ رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل

ور وملس ےن انس اؿ ےک اپس رطشجن ےہ وت الہک اجیھب ہک رطشجن وک مت دور رک دو ریمے  رھ ےس ںیہن وت ںیم مت وک اےنپ  رھ ےس اکنؽ دوں اگ ا

 ربا اجان اس وک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم اب :   ابب

 وچرس ای رطشجن اک ایبؿ

     2297    حسیث 

 َٗ َصا  َْسَ َٛ بَُط َو ٔ ََضَ رِز
َّ ُب بٔاٟن ٌَ َُّط ََاَ٪ إَٔذا َوَجَس أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ َی٠ِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ الَی ٩ًَِ  ٌَ ِوٟط َت َٗ ت  ٌِ ا٢َ َیِحٌَي و َس٤ٔ

٧ِٔخ َو  ِْطَ
و٢ُ ََل َخيَِر فٔی اٟظَّ ُ٘ ِٟحَ َي َس ا ٌِ ََ ٤َاَذا  َٓ َِٟباك١ٔٔ َوَیِت٠ُو َصٔذظٔ اِْلیََة  يِرَٔصا ٩ِ٣ٔ ا َِ ٌَٔب بَٔضا َؤَ ُظ ا٠َّٟ ُتطُ یَِْکَ ٌِ َصَضا َوَس٤ٔ ِّٙ ََکٔ

ََل٢ُ  َـّ  إَٔلَّ اٟ

جن وک وتڑ ڈاےتل اہک ییحی علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج اےنپ  رھ واولں ںیم ےس یسک وک رطشجن ےتلیھک دےتھکی وت اس وک امرےت اور رطش

ا   رتہ ںیہن ےہ ہن اس ںیم وکیئ افدئہ الھبیئ ےہ اور رکموہ اجےتن ےھت اس وک اور انس ںیم ےن امکل 

 

 ی
ھلب

ک

ےن انس ںیم ےن امکل ےس رطشجن 

ا  اور وغل ےب وہدہ لیھک بس رکموہ ںیہ اور ڑپےتھ ےھت اس آتی وک سپ ایک ےہ دعب قح ےک وس

 

 ی
ھلب

ک

اےئ رمگایہ ےس ےتہک ےھت رطشجن 

 ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 السؾ اک ایبؿ

     2298    حسیث 



 

 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ِو٦ٔ َواحْٔس أَِجزَأَ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟأشي َوإَٔذا َس٠َّ ًَلَی ا ا٢َ يَُش٥ُِّ٠ اٟزَّاُٛٔب  َٗ َوَس٥ََّ٠ 

٨ُِض٥ِ  ًَ 

زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای السؾ رکے وسار ایپدے وک اور بج اکی آدیم وقؾ ںیم 

 یف وہ اجےئ اگ ۔ےس السؾ رکے وت اؿ بس ےس اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 السؾ اک ایبؿ

     2299    حسیث 

ًَِبسٔ  ٨ُِت َجأّٟشا ٨ًَِٔس  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًََلإئ أ٧َ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ  ا٢َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َِٟي٩ٔ٤َ  ٠ًََِيطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ََٓسَخ١َ  ًَبَّإض  اهَّللٔ ب٩ِٔ 

ًَبَّإض َوصَُو یَ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا  ـّ َٔک أَِي ٍَ ذَٟ ٠َِي٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اهَّللٔ َوبََزََاتُُط ث٥َُّ َزاَز َطِيّئا ٣َ ًَ ََل٦ُ  ُظ ٩ِ٣َ َصَذا اٟشَّ َََْصُ ِس َذَصَب  َٗ ِو٣َئٕٔذ 

اُٟوا َصَذ  ةٔ َٗ َٛ ِٟبََر ٔلَی ا ََل٦َ ا٧َِتَنی إ ًَبَّإض إٔ٪َّ اٟشَّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٓوُظ إٔیَّاُظ  زَّ ٌَ َٓ َظاَک  ِِ َّٟٔذي َي نٔی ا َِٟىَ ا٢َ َیِحٌَي ُسئ١َٔ ٣َأٟک ا ا َٗ

ابَّ  ا اٟظَّ َٔک َوأ٣ََّ ُظ ذَٟ ََل أََِکَ َٓ ُة  َّٟ ٤َُِٟتَحا ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةٔ  ًَلَی ا  ٥ُ َٔک َص١ِ ُيَش٠َّ َََٓل أُحٔبُّ ذَٟ  ُة 

دمحم نب رمعو نب اطعء ےس رواتی ےہ ہک ںیم اھٹیب وہا  اھ علااہلل نب ابعس ےک اپس اےنت ںیم اکی صخش  نم اک رےنہ واال آای اور وبال 

 اہلل ورباکہت اور اس رپ یھب ھچک زایدہ ایک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اؿ دونں انیبیئ

 

مة
ح
اجیت ریہ یھت اوہنں ےن اہک  االسلؾ مکیلع ور

ہی وکؿ ےہ ولوگں ےن اہک ہی ویہ  نم اک رےنہ واال ےہ وج آای رکات ےہ آپ ےک اپس اور ہتپ دای اس اک اہیں کت ہک انب ابعس اچہپؿ  ےئ 

رمد السؾ رکے وعرت اس وک انب ابعس ےن اہک السؾ متخ وہ ایگ ورباکہت رپ اس ےس زایدہ ہن ڑباھان اچےئہ اہک ییحی ےن وساؽ وہا امکل ےس 

 رپ اوہنں ےن اہک ڑبںای رپ وت ھچک ابقتح ںیہن نکیل وجاؿ رپ ااھچ ںیہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیدی اور رصناین ےک السؾ اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 این ےک السؾ اک ایبؿوہیدی اور رصن

     2300    حسیث 



 

 

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٠َِي٥ُِٜ  ٩ًَِ  ًَ َِٟيُضوَز إٔذَا َس٥ََّ٠  َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا

ا٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٤ََّا َي إ٧ٔ َٓ ٠َِيَک أََحُسص٥ُِ  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َِي٥ُِٜ  ًَ 

 علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای وہیدی بج مت وک السؾ رکےت ںیہ وت

 االسلؾ مکیلع ےک دبےل ااسلؾ مکیلع ےتہک ںیہ مت یھب کیلع اہک رکو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 السؾ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2301    حسیث 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِي٨َ  َّی اهَّللُ  َب١َ َنََفْ ثَََلثَْة ٩ًَِ أَِٔی َوإٗٔس ا٠َِّٟيثٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٗ ُط إٔذِ أَ ٌَ ٤َِِٟشحٔٔس َوا٨َّٟاُض ٣َ ٤َا صَُو َجأْٟص فٔی ا

ًَلَی ٣َِح٠ٔٔص  ا  َٔ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذَصَب َواحْٔس  ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َب١َ اث٨َِأ٪ إ ِٗ َ أ ٠َِيطٔ َٓ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٥َ ا َوَس٠َّ ُض٥ِ َوأ٣ََّ َٔ َح٠ََص َخ٠ِ َٓ ا اِْلََّخُ  َح٠ََص ٓٔيَضا َوأ٣ََّ َٓ ةٔ  َ٘ َِٟح٠ِ َجّة فٔی ا أَي َُفِ ا أََحُسص٤َُا ََفَ أ٣ََّ َٓ َٓأَِزبََز َذاصّٔبا  َس٤ََّ٠ا  أُٟث  اٟثَّ

٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ ا٢َ أَََل أُِخبٔرُ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َْ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا ََفَ َّ٤٠َ ا َٓ َٓآَواُظ اهَّللُ َوأ٣ََّ ٔلَی اهَّللٔ  أََوي إ َٓ ا أََحُسص٥ُِ  ََلثَٔة أ٣ََّ ٨َََّٟفٔ اٟثَّ

٨ًَِطُ  َق اهَّللُ  أَُِعَ َٓ َق  أَُِعَ َٓ ا اِْلََّخُ  اِسَتِحَيا اهَّللُ ٨ِ٣ٔطُ َوأ٣ََّ َٓ اِسَتِحَيا  َٓ  اِْلََّخُ 

ےھٹیب ےھت دجسم ںیم ولگ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت ےھت وملس  اوب وادق یثیل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل

اےنت ںیم نیت آدیم آےئ دو وت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےئ اور اکی الچ ایگ بج وہ دوونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل 

ھٹیب ایگ اور اکی ےھچیپ اھٹیب راہ اور رسیتا وت ےلہپ یہ الچ ایگ  اھ وملس ےک اپس ےچنہپ وت السؾ ایک اور اکی صخش اؿ ںیم ےس ےقلح ںیم ہگج اپ رک 

بج آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ایک ںیم مت وک اؿ ونیتں آدویمں اک احؽ ہن 

ےن اؿ ںیم ےس رشؾ یک اہلل ےن یھب اس ےس رشؾ یک التبؤں؟ اکی وت اؿ ںیم ےس اہلل ےک اپس آای اہلل ےن یھب اس وک ہگج دی اکی 

 اور اکی ےن اؿ ںیم ےس ہنم ریھپ ایل اہلل ےن یھب اس رطػ ےس ہنم ریھپ ایل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 دثی اک ایبؿالسؾ یک فلتخم ااح

     2302    حسیث 

ََل٦َ ث٥َُّ َس  ٠َِيطٔ اٟشَّ ًَ زَّ  ٠َِيطٔ َرُج١ْ ََفَ ًَ أب َوَس٥ََّ٠  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ ا َُّط َس٤ٔ َٕ أ٧ََِت ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ِي َٛ أ٢ََ ٤ًَُزُ اٟزَُّج١َ 

َّٟٔذي ا٢َ ٤ًَُزُ َذَٟٔک ا َ٘ َٓ َِٟيَک اهَّلَل  ٔ ا٢َ أَِح٤َُس إ َ٘  أََرِزُت ٨ِ٣َٔک  َٓ

اسن نب امکل ےن انس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ وک اکی صخش ےن السؾ ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اک وجاب 

 دای رھپ اس ےس زماج وپاھچ اس ےن اہک رکش رکات وہں اہلل اک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریما یہی بلطم  اھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 السؾ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2303    حسیث 

ِبَس اهَّللٔ بِ  ٩ًَِ  ًَ ِتٔی  َُّط ََاَ٪ َیأ ٕب أَِخبََرُظ أ٧َ ٌِ َٛ ِي١َ ب٩َِ أَُِیِّ ب٩ِٔ  َٔ ٥َِٟ اٟلُّ  ٔٚ و ٔلَی اٟشُّ إَٔذا ََُسِو٧َا إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٚ و ٔلَی اٟشُّ ُط إ ٌَ ُسو ٣َ ِِ َي َٓ ٩َ ٤ًََُز 

 َٗ ٠ًََِيطٔ   ٥َ ٜٔيٕن َوََل أََحٕس إَٔلَّ َس٠َّ ٕة َوََل ٣ِٔش ٌَ إن َوََل َػاحٔٔب بٔي َ٘ ًَلَی َس ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َی٤ُزَّ  ًَ حٔئُِت  َٓ ِي١ُ  َٔ ٤ًََُز  ا٢َ اٟلُّ

ٍٔ َوََل  ِٟبَيِّ ًَلَی ا  ُٕ ٔ ٚٔ َوأ٧ََِت ََل َت٘ و ٍُ فٔی اٟشُّ ُط َو٣َا َتِؼ٨َ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٔٚ و ٔلَی اٟشُّ ىٔي إ ٌَ َٓاِستَتَِب ٍٔ َوََل َتُشو٦ُ َیِو٣ّا  ٠َ ٩ًَِ اٟشِّ َتِشأ٢َُ 

 َ ُٗو٢ُ اِج٠ِٔص ب٨َٔا َصاص٨َُا ٧ ا٢َ َوأَ َٗ  ٔٚ و ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز یَا أَبَا بَِل٩ٕ بَٔضا َوََل َتِح٠ُٔص فٔی ٣ََحأٟٔص اٟشُّ ًَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُث  َتَحسَّ

ََٟ٘ٔي٨َا ًَلَی ٩ِ٣َ  ََل٦ٔ نَُش٥ُِّ٠  ُسو ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اٟشَّ ِِ ٤ََّا َن ِي١ُ َذا بَِل٩ٕ إ٧ٔ َٔ  َوََاَ٪ اٟلُّ

اسھت ابزار وک اجےت لیفط ےتہک ںیہ بج مہ  لیفط نب ایب نب بعک علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےت اور حبص حبص اؿ ےک

 رپ السؾ ابزار ںیم ےچنہپ وت علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رہ اکی ردی ودی ےنچیب واےل رپ اور رہ داکدنار رپ اور رہ نیکسم رپ اور رہ یسک

ار ےل اجان اچاہ ںیم ےن اہک مت ابزار ںیم اج رک ایک رکےت اکی روز ںیم علااہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آای اوہنں ےن ےھجم ابز

رکو ےگ ہن مت ےنچیب واولں ےک اپس رہھٹےت وہ ہن یسک اابسب وک وپےتھچ وہ اس ےس ںیہی ےھٹیب روہ مہ مت ابںیت رکںی ےگ علااہلل نب رمع 

 رکےت ںیہ ۔ ےن اہک اے ٹیپ واےل ابزار ںیم السؾ رکےن وک اجےت ںیہ سج ےس الماقت وہیت ےہ اس وک السؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 السؾ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ



 

 

     2304    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلَی   ٥َ ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُجَّل َس٠َّ ازٔیَاُت  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِ ِٟ ٠ًََِيَک َوَرِح٤َُة اهَّللٔ َوبََزََاتُُط َوا ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٤ًََُز 

َظ َذَٟٔک  َُّط ََکٔ أ٧َ َٛ ا ث٥َُّ  ّٔ ِٟ ٠َِيَک أَ ًَ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َو ًَ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َواٟزَّائَٔحاُت 

 اہلل ورباکہت ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن السؾ ایک علااہلل نب رمع ریض

 

مة
ح
 اہلل اعتٰیل ہنع وک وت اہک االسلؾ مکیلع ور

 ت علااہلل نب رمع ےن اہک وکیلع اافل اور اس رطح اہک ےسیج ہک اس وک ربا اجان ۔

ن

 وااغلایت ارلائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 السؾ یک فلتخم ااحدثی اک ایبؿ

     2305    حسیث 

ٔ اهَّللٔ  ًَلَی ًَٔباز ٠َِي٨َا َو ًَ ََل٦ُ  ا٢ُ اٟشَّ َ٘ ٤َِِٟشُٜؤ٪ ُي ِٟبَِيُت َُيِرُ ا ُط إَٔذا زُخ١َٔ ا َِ َّطُ ب٠ََ أٟٔحيَن ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ  اٟؼَّ

ں ینعی السیتم وہ مہ رپ اور اامؾ امکل وک اچنہپ ہک بج وکیئ آدیم اےسی  رھ ںیم اج
 
چب
ل

ےئ وج اخیل ڑپا وہ وت ےہک االسلؾ انیلع ویلع ابعد اہلل ااصل

 اہلل ےک کین دنبوں رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رھ ںیم اج ےت وتق اذؿ ےنیل اک ایبؿ

  ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم ابوب :   ابب

  رھ ںیم اج ےت وتق اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     2306    حسیث 

ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘ َٓ ُط َرُج١ْ  َٟ َ ٥َ َسأ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٥ِ  ٩ًَِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ِّی  ًَلَی أُم أَِسَتأِذُٔ٪ 

ِّی ٔن ا٢َ اٟزَُّج١ُ إ َٗ  ِّ ٔن ا٢َ اٟزَُّج١ُ إ َ٘ َٓ ٠ًََِيَضا  ٥َ اِسَتأِذِٔ٪  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟبَِئت  َضا فٔی ا ٌَ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ی َخاز٣َُٔضا 

 َ یَا٧ ٠َِيَضا أَتُٔحبُّ أَِ٪ َتَزاَصا ُُعِ ًَ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتأِذِٔ٪  َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠َِيَضاَٟ ًَ اِسَتأِذِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ّة 

اطع نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وپاھچ اکی صخش ےن ایک ااجزت اموگنں ںیم اینپ امں ےس  رھ 

 وملس ےن رفامای ااجزت ےل اجےت وتق؟ آپ ےن رفامای اہں وہ وبال ںیم وت اس ےک اسھت اکی  رھ ںیم راتہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع وآہل



 

 

 وہ رک اج وہ وبال ںیم وت اس یک دختم رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ااجزت ےل رک اج ایک وت اچاتہ ےہ ہک اس وک اگنن دےھکی

 وبال ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای سپ ااجزت ےل رک اج ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  رھ ںیم اج ےت وتق اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     2307    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِلِس  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  زٔيِّ أ٧َ ٌَ اِزُخ١ِ َوإَٔلَّ ٩ًَِ أَِٔی ٣ُوَسي اِْلَِط َٓ ََٟک  إِٔ٪ أُذَٔ٪  َٓ تٔئَِذاُ٪ ثَََلْث 

 ٍِ اِرٔج َٓ 

 اوبومیس ارعشی ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ااجزت نیت ابر انیل اچےیہ ارگ ااجزت وہ وت اجؤ ںیہن وت

 ولٹ آؤ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  رھ ںیم اج ےت وتق اذؿ ےنیل اک ایبؿ

     2308    حسیث 

زٔيَّ َجاَئ يَ  ٌَ ٔ َواحٕٔس ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسي اِْلَِط َُيِر  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َة ب٩ِٔ أَِٔی  ٌَ ٔ ٩ًَِ َربٔي أب ِشَتأِذ َِٟدلَّ ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا  ٪ُ

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٥َِٟ َتِسُخ١ِ  ََٟک  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٔ أب فٔی أَثَزٔظ َِٟدلَّ أَِرَس١َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ  ٍَ اِسَتأَِذَ٪ ثَََلثّا ث٥َُّ َرَج ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َٓ ٌِ بُو ٣ُوَسي َس٤ٔ

و٢ُ اَِلِستٔئَِذاُ٪ ثَََل  ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َِٟ َػل َٟئ٩ِٔ  ٥ُ٠َ صََذا  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ َو٩ِ٣َ َي َ٘ َٓ  ٍِ َٓاِرٔج اِزُخ١ِ َوإَٔلَّ  َٓ ََٟک  إِٔ٪ أُذَٔ٪  َٓ ْث 

٤َِِٟشحٔسٔ  َّي َجاَئ ٣َِح٠ّٔشا فٔی ا َد أَبُو ٣ُوَسي َحً ََْٓخَ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٩٠ََّ بَٔک  ٌَ ِٓ َ َٔک َْل ٥ُ٠َ ذَٟ ٌِ َُٟط ٣َِح٠ُٔص َتأِتٔىٔي ب٩ِ٤َٔ َي ا٢ُ  َ٘  ُي

 َ ٥َ يَ اِْل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ أب أَن َِٟدلَّ ِّی أَِخبَرُِت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ إِٔ٪ ِنَؼارٔ  َٓ و٢ُ اَِلِستٔئَِذاُ٪ ثَََلْث  ُ٘

٥ُ٠َ صََذا  ٌِ ٥َِٟ َتأِتٔىٔي ب٩ِ٤َٔ َي َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ َٓاِزُخ١ِ َوإَٔلَّ  ََٟک  ٍَ َذَٟٔک أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أُذَٔ٪  إِٔ٪ ََاَ٪ َس٤ٔ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٩٠ََّ بَٔک  ٌَ ِٓ َ َْل

 َ أَِخب َٓ طُ  ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ َزص٥ُِ  َِ ٌٔيٕس أَِػ طُ َوََاَ٪ أَبُو َس ٌَ ٥ُِٗ ٣َ ُِٟدِسرٔيِّ  ٌٔيٕس ا اُٟوا ْٔلَِٔی َس َ٘ َٓ ٥ِ ٣َعٔی  ُ٘ ٠َِي أب َٓ َِٟدلَّ َر بَٔذَٟٔک ٤ًََُز ب٩َِ ا

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  َّ ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٢َ ا٨َّٟاُض  وَّ َ٘ ٩ِٜٔ َخٔظيُت أَِ٪ یََت ٥ِ أَتَّض٤َِٔک َوَل َٟ ِّی  ٔن أب ْٔلَِٔی ٣ُوَسي أ٣ََا إ َِٟدلَّ ٠َِيطٔ ا ًَ ی اهَّللُ 

 َوَس٥ََّ٠ 



 

 

یہ ادنر آےن یک رہعیب نب یبس علا ارلنمح ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن تہب ےس املعء ےس انس ہک اوب ومٰیس ارعشی ےن ااجزت اچ

چ ا  بج وہ آےئ وت اؿ 
 ھ
ت ب

رضحت رمع ےک اکمؿ رپ نیت ابر بج ونیتں ابر وجاب ہن الم وت وہ ولٹ  ےئ رضحت رمع ےن اؿ ےک ےھچیپ آدیم 

 ےس اہک مت ادنر ویکں ہن آےئ اوب ومٰیس ارعشی ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس انس ہک آپ رفامےت ےھت ہک اذؿ نیت ابر انیل اچےیہ ارگ

ھا رے وسا اور یسک ےن ہی دحثی ینس ےہ اس وک ےل رک آؤ ارگ ہن الؤ ےگ وت ںیم مت 

م

 

پ

ااجزت وہ وت اجؤ ںیہن وت ولٹ آؤ رضحت رمع ےن اہک 

وک زسا دوں اگ اوب ومٰیس ےلک اور دجسم ںیم تہب ےس آدویمں وک ےھٹیب داھکی اکی سلجم ںیم سج وک سلجم ااصنر ےتہک ےھت اور اہک ںیم ےن 

 ےس انس ہک آپ رفامےت ہک اذؿ نیت ابر انیل اچےیہ ارگ ااجزت وہ وت اجؤ ںیہن وت ولٹ آؤ ںیم ےن ہی دحثی رضحت رمع ےس روسؽ اہلل

ایبؿ یک اوہنں ےن اہک ہک ارگ یسک اور ےن ہی دحثی ینس وہ وت اؿ وک ےل رک آؤ ںیہن وت ںیم مت وک زسا دوں اگ ارگ مت ںیم ےس یسک ےن ہی 

اسھت ےلچ ولگ اوب دیعس اوب ومٰیس ےک اسھت آےئ اور دحثی رضحت رمع ےس ایبؿ یک رضحت رمع ےن اوب دحثی ینس وہ وت ریمے 

 ومٰیس ےس اہک ںیم ےن مت وک وھجاٹ ںیہن اھجمس نکیل ںیم ڈرا ااسی ہن وہ ہک ولگ آرضحنت رپ ابںیت وجڑ ایل رکںی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنیھچ اک وجاب دےنی اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 کنیھچ اک وجاب دےنی اک ایبؿ

     2309    حسیث 

ًََلَص  ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِٔی بَِْکٕ  ًَ ِتطُ ث٥َُّ إِٔ٪  ٩ًَِ  ََٓظ٤ِّ ًََلَص  ِتُط ث٥َُّ إِٔ٪  َظ٤ِّ َٓ

َس اٟثَّ  ٌِ ََ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِٔی بَِْکٕ ََل أَِزرٔي أَ ًَ ا٢َ  َٗ ٨ُوْک  ـِ ََّک ٣َ ١ِ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًََلَص  ِتطُ ث٥َُّ إِٔ٪  َظ٤ِّ َٓ ةٔ ًََلَص  ٌَ  أَٟثٔة أَِو اٟزَّأَ

اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ارگ وکیئ صخش ےکنیھچ وت اس اک وجاب دو رھپ ارگ دمحم نب رمع نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ای  ےکنیھچ وت وجاب دو رھپ ےکنیھچ وت ٹھج ہہک دو ھجت زاکؾ وہ ایگ؟ علااہلل نب ایب رکب ےن اہک ولعمؾ ںیہن ہک رسیتی ےک دعب آپ ےن ہی اہک

 وچیھت ےک دعب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 کنیھچ اک وجاب دےنی اک ایبؿ

     2310    حسیث 



 

 

ا٢َ یَزَِح٨َ٤ُا اهَّللُ  َٗ َُٟط یَزَِح٤َُک اهَّللُ  ٘ٔي١َ  َٓ ًََلَص  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ إَٔذا  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٨ََٟا َوَل٥ُِٜ ٩ًَِ ٧َآ َٔفُ  ِِ ٥ِ َوَي ُٛ   َوإٔیَّا

ا  اہلل واایمک و

 

می
ح
مک اہلل اتہک وت وہ ری

ح

 انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع وک بج کنیھچ آیت اور وکیئ ری

ررب ا و مکل ےتہک ینعی اہلل مہ رپ ر م رکے اور مت رپ یھب اور مہ وک ےشخب اور مت وک یھب ۔
ف

 

 ن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصتریوں اور ومرویتں اک ایبؿ ںیم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وصتریوں اور ومرویتں اک ایبؿ ںیم

     2311    حسیث 

أئ أَِخ  َٔ َٙ ٣َِولَی اٟظِّ ٍَ ب٩َِ إِٔسَح ٔ ا٢َ ٩ًَِ َرآ َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ُِٟدِسرٔيِّ َن ٌٔيٕس ا ًَلَی أَِٔی َس ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِٔی ك٠ََِحَة  ًَ ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َو َٗ بََرُظ 

 ٔ ََٜة ََل َتِسُخ١ُ بَِيّتا ٓ ٔ ٤َََِٟلئ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيٕس أَِخبََر٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٨َا أَبُو َس ُٙ  يطٔ َت٤َاثٔي١ُ َٟ أَِو َتَؼاؤیزُ َطکَّ إِٔسَح

ٌٔيسٕ  ا٢َ أَبُو َس َٗ  ََل یَِسرٔي أَیََّتُض٤َا 

ے وک 

 

کی
 
ت
راعف نب ااحسؼ ےس وج ومیل ںیہ  اف ےک رواتی ےہ ہک ںیم اور علااہلل نب ایب ہحلط لم رک اوب دیعس دخری ےک اپس  ےئ اؿ ےک د

 اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک رفےتش اس  رھ ںیم ںیہن اجےت سج ںیم وہ امیبر ےھت اوب دیعس ےن اہک ھجم ےس ایبؿ ایک روسؽ اہلل یلص

 وصتریںی ای ومرایتں وہں ااحسؼ وک کش ےہ ہک اوب دیعس ےن اؿ دوونں ںیم ےس ایک اہک ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم ابوب  :   ابب

 وصتریوں اور ومرویتں اک ایبؿ ںیم

     2312    حسیث 

َوَجَس ٨ًَِٔس  َٓ ا٢َ  َٗ وزُُظ  ٌُ ًَلَی أَِٔی ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔيِّ َي َُّط َزَخ١َ  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ا أَبُو ٩ًَِ ًُبَِئس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ َس َٓ  ٕٕ ُظ َسِض١َ ب٩َِ ح٨َُِي

 َ ٧ ََ ٨َزَ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔك٠ََِحَة إِٔنَشا٧ّا  َٗ ِس  َٗ ا٢َ ْٔلَ٪َّ ٓٔيطٔ َتَؼاؤیَز َو َٗ ٕٕ ٥َٟٔ َت٨ِزًُُٔط  ُط َسِض١ُ ب٩ُِ ح٨َُِي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٤َّلا ٩ِ٣ٔ َتِحتٔطٔ   َػل

٠ًََِيطٔ  َّی اهَّللُ  ١ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٥ِ َي َٟ ا٢َ َسِض١ْ أَ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًََت  ِس  َٗ ٥َ ٓٔيَضا ٣َا  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ  اهَّللُ  َٗ ٤ّا فٔی ثَِوٕب  ِٗ ٥َ إَٔلَّ ٣َا ََاَ٪ َر َوَس٠َّ

ٔسي ِٔ ٨َّٜٔطُ أَكَِيُب ٨َٟٔ  بَلَی َوَل



 

 

 ااصنری یک ایعدت وک  ےئ واہں لہس نب فینح وک یھب داھکی اوب ہحلط ےن اکی آدیم وک 

 

چة
طل
دیبع اہلل نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک وہ اوب 

 لہس ےن اہک ویکں اوب ہحلط ےن اہک اس ںیم وصتریوں ےک ابرے ںیم وج اراشد رفامای وہ ےہ البای اور اہک ریمے ےچین ےس رطشیجن اکنؽ ےل

ارگ یشقن وہ ڑپکے وریغہ رپ وت ھچک ابقتح ںیہن اوب ہحلط ےن اہک اہں ہی چس ےہ رگم ریمی وخیش یہی ےہ ہک رہ مسق یک وصتری ےس رپزیہ 

 رکو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وصتریوں اور ومرویتں اک ایبؿ ںیم

     2313    حسیث 

ا َر  َّ٤٠َ َٓ ّة ٓٔيَضا َتَؼاؤیزُ  َٗ ََّضا اِطتََرِت ٤ُِ٧زُ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ًََِيطٔ آ٩ًَِ  َّی اهَّللُ  َصا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَتُوُب إ ا َٗ اصَٔيَة َو ِت فٔی َوِجضٔطٔ اِلَْکَ َٓ َز ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ  َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٤َاَذا َوَس٠َّ َٓ ٔلَی َرُسؤٟطٔ  لَی اهَّللٔ َوإ

َّی اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أَذ٧َِِبُت  َ٘ َٓ ُسَصا  ٠َِيَضا َوَتَوسَّ ًَ ُس  ٌُ ِ٘ ََٟک َت َِٟت اِطتََریُِتَضا  ا َٗ ةٔ  َٗ ٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٤َا بَا٢ُ َصٔذظ َٓ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   

 َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔيا٣َةٔ ُي بُوَ٪ یَِو٦َ ا ذَّ ٌَ َورٔ يُ ٥َ إٔ٪َّ أَِػَحاَب َصٔذظٔ اٟؼُّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُت٥ِ ث٥َُّ  ِ٘ أَِحُيوا ٣َا َخ٠َ

َٜةُ  ٔ ٤َََِٟلئ َوُر ََل َتِسُخ٠ُُط ا َّٟٔذي ٓٔيطٔ اٟؼُّ ِٟبَِيَت ا  ا

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اکی ہیکت رخدیا اس ںیم وصتریںی ینب وہیئ ںیھت بج آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس 

ہیلع وآہل وملس رجحے ےک دروازے رپ ڑھکے وہ رےہ اور ادنر ہن آےئ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس  ےن اس وک داھکی وت آپ یلص اہلل

ےک رہچہ ابمرک رپ انرایگض ےک آاثر ولعمؾ وہےئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ںیم وتہب رکیت وہں اہلل اور اس ےک روسؽ 

ےن رفامای ہی ہیکت اسیک ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ںیم ےن اس ےیکت وک  ےس ریما ایک انگہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

 اس ےئل رخدیا ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اس رپ ںیھٹیب اس رپ ہیکت اگلںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای وصتری

 اجںیئ ےگ ایقتم ےک روز اؿ

ن

ےس اہک اجےئ اگ مت اجؿ ڈاول اؿ وصروتں وک نج وک مت ےن داین ںیم انبای  اھ رھپ  انبےن واےل ذعاب دی 

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای سج  رھ ںیم وصتریں وہیت ںیہ اس ںیم رفےتش ںیہن آےت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکےن اک ایبؿ وگہ



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     2314    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِيَت ٣َِي٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔت  ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر أ٧َ إٔذَا ٔؿَباْب ٓٔيَضا ٩ًَِ ُس٠َِىَ َٓ َِٟحارٔٔث   ا

َِٟت أَصَِسِتُط لٔی أُِخًٔ بَِيْف َو  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َل٥ُِٜ صََذا  َ٘ َٓ َِٟؤٟئس  ًَبَّإض َوَخأُٟس ب٩ُِ ا ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ُط  ٌَ َِٟحارٔٔث ٣َ ي صُزَی٠َُِة ب٨ُِٔت ا

 َ اََل أََوََل َتأ١َُُِ أ َ٘ َٓ َِٟؤٟيسٔ اَلُك  ًَبَّإض َوَخأٟٔس ب٩ِٔ ا ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ ْة َٓ نٔی ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ َحأَضَ ِّی َتِحُْضُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٧َِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َل  َٗ َب  ا ََشٔ َّ٤٠ََٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َٟبَٕن ٨ًَِٔس٧َا  َٝ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  َِٟت ٣َِي٤ُو٧َُة أََنِش٘ٔي ا َِٟت أَصَِسِتُط لٔی َٗ ا َ٘ َٓ ٥ُِٜ َصَذا 

ٔ أُِخًٔي صُزَی٠َُِة  ٨ِٔت اِسَتأ٣َِزِتٔيىٔي فٔی ًِٔت٘ ُٛ ًَّٟٔي  ٝٔ ا ٝٔ َجارٔیََت ٔ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیِت َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔٝ ًِٔليَضا أُِخَت َضا أَ

 ٔٝ َٟ َُّط َخيِْر  إ٧ٔ َٓ ٠َِيَضا  ًَ ٝٔ َتزِعَى   َؤػلٔی بَٔضا َرح٤َٔ

اہلل ہیلع وآہل وملس ومیمہن تنب احرث ےک اکمؿ ںیم  ےئ واہں وگہ داھکی دیفس اور  امیلسؿ نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت علااہلل نب ابعس اور اخدل نب ودیل ےھت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وپاھچ ہی وگتش اہکں 

آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن علااہلل نب ابعس اور اخدل نب ودیل ےس ےس آای ومیمہن ےن اہک ریمی نہب زہہلی تنب احرث ےن اجیھب  اھ 

اہک اھکؤ اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ںیہن اھکےت؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ریمے اپس اہلل لج الجہل یک 

وآہل وملس وک دودھ الپدںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن  رطػ ےس وکیئ ہن وکیئ آای رکےت ںیہ ومیمہن ےن اہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع

روسؽ رفامای اہں، بج آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دودھ یپ ےکچ وت وپاھچ ہی اہکں ےس آای ومیمہن ےن اہک ریمی نہب زہہلی ےن ہفحت اجیھب  اھ 

د رکےن ےک واےطس مت ےن ھجم ےس وشمرہ ایک  اھ اینپ نہب وک دے اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ارگ مت اینپ ولڈنی وک سج ےک آزا

 دو اور رقاتب یک راعتی رکو وہ اس یک رکبایں رچاای رکے وت انمبس ےہ اور  رتہ ےہ ریتے واےطس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم اب :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     2315    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِيَت ٣َ  ًَ َّی اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّط َزَخ١َ ٣َ ٔ أ٧َ ٤ُِِٟٔيَرة َِٟؤٟئس ب٩ِٔ ا َّی اهَّللُ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا ِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل

ٓبٕ  ـَ ُتَٔی َٔ أ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ تٔی  ًَ ٔ اَٟلَّ ُف ا٨ِِّٟشَوة ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٥َ بَٔيسٔظ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ أَصَِوي إ َٓ  ٕ فٔی بَِئت ٣َِح٨ُوذ



 

 

٘ٔي١َ صُوَ  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔا یُزٔیُس أَِ٪ یَأ١ََُِ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اهَّللُ  ٠ُِت  ٣َِي٤ُو٧ََة أَِخبٔرُوا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ َٓ ٍَ یََسُظ  َٓ َؿبٌّ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََفَ

 َٓ ا٢َ َخأْٟس  َٗ ُُٓط  ًَا أَٔجُسنٔی أَ َٓ ِومٔی  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ بٔأَِرٔق  َٟ ٨َُّٜٔط  ا٢َ ََل َوَل َ٘ َٓ ا٦ْ صَُو یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  أ٠َََُِتُط َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ أَََحَ َٓ اِجتََرِرتُُط 

 ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   َی٨ُِوزُ  َػل

اہلل  اخدل نب ودیل نب ریغمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت ومیمہن ےک  رھ ںیم  ےئ واہں اکی وگہ انھب وہا آای روسؽ اہلل یلص

 وگتش ےہ ہیلع وآہل وملس ےن اس یک رطػ اہھت ااھٹای اھکےن وک وعروتں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک اتب دو سج اک ہی

ہل آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اہھت چنیھک ایل، ںیم ےن اہک ایک رحاؾ ےہ ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآ

وملس ےن رفامای ںیہن نکیل ہی ریمے کلم ںیم ںیہن وہات اس واےطس ےھجم اس ےک اھکےن ےس رکاتہ آیت ےہ اخدل ےن اہک ںیم ےن اس 

 رک اھکای اور روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس دھکی رےہ ےھت ۔وک 
 
ح

 

ی ب ب
ھ
ک

 اینپ رطػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     2316    حسیث 

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا َتَزي ف َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ  ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل ٧َاَزي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ بِّ  َـّ ی اٟ

٣ٔطٔ  َِٟشُت بٔآ٠َٔٔطٔ َوََل ب٤ََُٔحِّ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن اکپر رک اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آپ وگہ ےک  علا اہلل نب رمع ریض اہلل

 وگتش ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہن ںیم اس وک اھکات وہں ہن رحاؾ اتہک وہں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتکں ےک مکح

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وتکں ےک مکح

     2317    حسیث 

٠َِيطٔ  ًَ َّی اهَّللُ  ٔ َط٨ُوئََة ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٕ َوصَُو َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِزز َياَ٪ ب٩َِ أَِٔی ُزَصيِر ِٔ ٥َ َو  ٩ًَِ ُس ُط َوَس٠َّ ٌَ ُث ٧َاّسا ٣َ صَُو یَُحسِّ



 

 

َتىَي ٠ََِّبا ََل  ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ا  ٨ًَِٔس بَأب ا ًّ ا َوََل ََضِ ًّ ٨ُِط َزِر ًَ ىٔي  ِِ ُي

َت  ٌِ ا٢َ أ٧ََِت َس٤ٔ َٗ ٠٤ًََٔطٔ ١ََُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراْن  َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٤َِِٟشحٔسٔ  َن ا٢َ إٔي َوَربِّ َصَذا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   صََذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ایفسؿ نب زریہ ےس رواتی ےہ ہک وہ ولوگں ےس دحثی ایبؿ رک رےہ ےھت دجسم وبنی ےک دروازے رپ اوہنں ےن اہک ںیم ےن انس 

 ہیلع وآہل وملس رفامےت ےھت وج صخش اتک اپےل ہن تیھک یک افحتظ ےک واےطس ہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس آپ یلص اہلل

رکبویں یک افحتظ ےک واےطس وت رہ روز اس ےک اامعؽ ںیم اکی ریقاط ےک ربارب یمک واصقنؿ وہا رکے اگ، اسبئ ےن ایفسؿ ےس اہک مت 

 ں مسق ےہ اس دجسم ےک رپورداگر یک ۔ےن ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس انس ےہ؟ اوہنں ےن اہک اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وتکں ےک مکح

     2318    حسیث 

َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َؽ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  َ٘ َتىَي ٠ََِّبا إَٔلَّ ٠ََِّبا َؿارّٔیا أَِو ٠َََِب ٣َأطَيٕة َن ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   

٠٤َٔطٔ ١ََُّ یَِو٦ٕ ٗٔيَراكَا٪ٔ  ًَ 

 اکشری ےتک علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وج اتک اپےل وساےئ

 ےک ای تیھک ےک ےتک ےک وت رہ روز اس ےک لمع ںیم ےس دو ریقاط ےک ربارب یمک واصقنؿ وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وتکں ےک مکح

     2319    حسیث 

ِٟکََٔلٔب ٩ًَِ  ِت١ٔ ا َ٘ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َٔ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ 

 علا اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن مکح ایک وتکں ےک لتق اک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکبویں اک ایبؿ



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکبویں اک ایبؿ

     2320    حسیث 

٤َِِْٟشٔ  ا٢َ َرأُِض اِلَُِٜفٔ ٧َِحَو ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟدِي١ٔ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُِٟدَيََلُئ فٔی أَص١ِٔ ا ِْخُ َوا َٔ ِٟ ٚٔ َوا

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٜٔي٨َُة فٔی أَص١ِٔ ا ٔ َواٟشَّ َِٟوبَز ازٔی٩َ أَص١ِٔ ا سَّ َٔ ِٟ  َواِْلٔب١ٔٔ َوا

اور اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ڑبا رفک رشمؼ یک رطػ ےہ اور رخف 

 ربکت وھگڑوں اور اوٹن واولں ںیم ےہ وج دنلب آواز رےتھک ںیہ ک لگ ںیم رےتہ ںیہ اور اعزجی اور وتاعض رکبی واولں ںیم ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿرکبویں اک ایب

     2321    حسیث 

ُٝ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َخ  ٥َ یُؤط ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ُِٟدِسرٔيِّ أ٧َ ٌٔيٕس ا ٍُ بَٔضا ٩ًَِ أَِٔی َس ٥ْ٨ََُ یَتَِب ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  يَِر ٣َا٢ٔ ا

 ِٟ ِْطٔ َئَفُّ بٔٔسی٨ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحَٔبا٢ٔ َو٣ََواٗ َٕ ا ٌَ  ٔٔتَٔن َط

وملس ےن ہک رقبی ےہ ہک  رتہنی امؽ املسمؿ اک دنچ رکبایں  اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل

 وہں یگ نج وک ےل رک یسک اہپڑ یک وچیٹ رپ الچ اجےئ اگ ای یسک وادی ےک ادنر اھبےگ اگ ونتفں ےس اانپ دنی اچبےن وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رکبویں اک ایبؿ

     2322    حسیث 

ا٢َ ََل یَِحَت٠ٔبَنَّ أََحْس ٣َأطَيَة أَحَ  َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥ِ أَِ٪ تُِؤتَی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ ٔ إٔذ٧ِٔطٔ أَیُٔحبُّ أََحُس يِر َِ ٕس َٔ

 َٓ ٤ٌَٔاتٔض٥ِٔ  ِ َُ ٣ََوأطيض٥ِٔ أَك و ُض٥ِ َُضُ َٟ ٤ََّا َتِدزُُ٪  ا٣ُُط َوإ٧ٔ ٌَ َ ١َ ك َ٘ َٓي٨َُِت َُٓتَِْٜسَ خٔزَا٧َُتطُ  بَُتُط  ََل یَِحَت٠ٔبَنَّ أََحْس ٣َأطَيَة أََحٕس إَٔلَّ ٣َِْشُ

 بٔإٔذ٧ِٔطٔ 

 اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ہن دوےہ وکیئ یسک ےک اجونر وک الب اس یک انب رمع ریض اہلل



 

 

ااجزت ےک الھب وکیئ مت ںیم ہی اچاتہ ےہ ہک وکیئ اس ےک زخاہن یک وکڑھٹی ںیم آ ےک اس وک وتڑ ےک اس ےک اھکےن اک ہلغ اکنؽ ےل 

وت اؿ ےک اھکےن یک دودھ وک افحتظ ںیم رےتھک ںیہ ینعی نھت وکڑھٹی یک رطح افحتظ ےک واےطس ںیہ وس  اجےئ وس اےکن اجونر ےک نھت

 رہزگ ہن دوےہ وکیئ یسک ےک اجونر وک دبوؿ اس یک ااجزت ےک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم  :   ابب

 رکبویں اک ایبؿ

     2323    حسیث 

ِس َرعَی َٗ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓيٕ إَٔلَّ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ا٢َ  ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َٗ ٤ّ٨ََُا ٗٔي١َ َوأ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 َوأ٧ََا

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وکیئ یبن ااسی ںیہن زگرا سج ےن رکبایں ہن رچایئ وہں ولوگں ےن اہک اامؾ امکل وک اچنہپ ہک ر

 ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آپ ےن یھب؟ رفامای ہک ںیم ےن یھب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچاہ یھگ ںیم رگ ڑپے وت ای رکان اچےئہ اور اھکان یھب آاجےئ اور امنز اک وتق یھب آاجےئ وت ےلہپ اھکان اھک انیل اچےئہ ۔

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ان اھک انیل اچےئہ ۔وچاہ یھگ ںیم رگ ڑپے وت ای رکان اچےئہ اور اھکان یھب آاجےئ اور امنز اک وتق یھب آاجےئ وت ےلہپ اھک

     2324    حسیث 

ََل  َٓ ٔ َوصَُو فٔی بَِيتٔطٔ  ائََة اِْل٣َٔا٦ ٍُ ْٔقَ َيِش٤َ َٓ ًََظاُُئُظ  َِٟيطٔ  ٔ ُب إ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ََاَ٪ ُيَقَّ ٔ ٔضَي ٩ًَِ ٧َآ ِ٘ َّي َي ا٣ٔطٔ َحً ٌَ َ ٩ًَِ ك َح١ُ  ٌِ َي

 َحاَجَتُط ٨ِ٣ٔطُ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم اشؾ اک اھکان شیپ ایک اجات وت وہ اامؾ یک رقات انس رکےت اےنپ  رھ ںیم انعف ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ر

 اور اھکےن ںیم دلجی ہن رکےت بج کت اےھچ وطر ےس ہن اھک ےتیل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب  :   ابب

 وچاہ یھگ ںیم رگ ڑپے وت ای رکان اچےئہ اور اھکان یھب آاجےئ اور امنز اک وتق یھب آاجےئ وت ےلہپ اھکان اھک انیل اچےئہ ۔



 

 

     2325    حسیث 

َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّی اهَّللُ  ٩ٔ٤ِ ٩ًَِ ٣َِي٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍُ فٔی اٟشَّ َ٘ ٔ َت أَِرة َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  ًَ  

حُوظُ  َٓاِطَ ََٟضا  ا٢َ ا٧ِزًُٔوَصا َو٣َا َحِو َ٘ َٓ 

رضحت اؾ اوملنینم ومیمہن ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وساؽ وہا ہک ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ ڑپے وت ایک رکان 

 ہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اس وک اکنؽ ڈاول اور اس ےک آس اپس اک یھگ د کنی دو ۔اچےئہ آپ یلص ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج یک وحنتس ےس انچب اچےیہ ۔

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اچےیہ ۔سج یک وحنتس ےس انچب 

     2326    حسیث 

ضٔ  ََِٟفَ َٓهٔی ا ا٢َ إِٔ٪ ََاَ٪  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  أًٔسيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕس اٟشَّ ٌِ ىٔي ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٌِ ٩َٜٔ َي ٤َِِٟش ٔ َوا ٤َِٟزِأَة  َوا

٩ًَِ َح٤ِزََة َوَسا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔي ٣َأٟک  ِؤ٣َو َحسَّ َّی اٟظُّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٥ٕٟٔ ابِىَِي 

ضٔ  ََِٟفَ ٤َِٟزِأَةٔ َوا ارٔ َوا ِؤ٦ُ فٔی اٟسَّ ا٢َ اٟظُّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

ارگ وحنتس وہیت وت نیت زیچوں ںیم وہیت اکی لہس نب دعس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک 

وھگڑے ںیم دورسے وعرت ںیم رسیتے  رھ ںیم۔ علااہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای 

 ہک وحنتس نیت زیچوں ںیم وہیت ےہ اکی  رھ دورسے وعرت رسیتے وھگڑے ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 سج یک وحنتس ےس انچب اچےیہ ۔

     2327    حسیث 

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ َّطُ  ٌٔيٕس أ٧َ ٨ََّٜاَصا ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َِٟت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َزاْر َس

٠ًََِيطٔ َو  َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ُ  َسزُ َوَذَصَب ا ٌَ ِٟ ١َّ ا َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ُ َوأَفْ  ثٔيْر َوا َٛ َسزُ  ٌَ ِٟ ٥َ َزًُوَصا َذ٣ٔي٤َّة َوا  َس٠َّ



 

 

یل ای روسؽ اہلل اکی  رھ  اھ سج ںیم مہ رےتہ ںیہ امہری یتنگ ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک اکی وعرت آیئ روسؽ اہلل ےک اپس، وب

رفامای یھب زایدہ یھت اور امؽ یھب  اھ، رھپ یتنگ یھب مک وہآ ی ینعی ولگ رم  ےئ اور امؽ ںیم یھب اصقنؿ وہا آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن 

 وھچڑ دے وت اس  رھ وک ہکبج وت اس وک ربا اجیتن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج انؾ ربے ںیہ اؿ اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج انؾ ربے ںیہ اؿ اک ایبؿ

     2328    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔيٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٟط ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ  ٔ َحٕة تُِح٠َُب ٩ِ٣َ َیِح٠ُُب َصٔذظ ِ٘ ا٢َ ٠َٟٔ َٗ  ٥َ

 َّ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َُٟط اٟزَُّج١ُ ٣ُزَّةُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٣َا اِس٤َُک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٥َ اِج٠ِٔص ث٥َُّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اهَّللُ 

ا٢َ  ْب َٗ ا٢َ ََحِ َ٘ َٓ ٥َ ٣َا اِس٤َُک  ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ٩ِ٣َ َیِح٠ُُب صَٔذظٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َیِح٠ُُب صَٔذظٔ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِج٠ِٔص ث٥َُّ  َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا اِس٤َُک  َػل ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اِح٠ُِب  َّی اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔيُع  ا٢َ َي َ٘ َٓ 

اکی صخش ڑھکا وہا، ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک اس اویٹن اک دودھ وکؿ دوےہ اگ؟ 

ااھچ ہن  آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وپاھچ ریتا ایک انؾ ےہ؟ وہ وبال رمہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ھٹیب اج آپ ےن اس اک انؾ

 ریتا انؾ ایک ےہ وہ اھجمس، رمہ خلت وک یھب ےتہک ںیہ رھپ آپ ےن رفامای وکؿ دوےہ اگ؟ اس اوینٹن وک اکی صخش اور ڑھکا وہا آپ ےن وپاھچ

وبال رحب ۔آپ ےن رفامای ھٹیب اج، رھپ آپ ےن رفامای وکؿ دوےہ اگ؟ اس اوینٹن وک اکی صخش اور ڑھکا وہا آپ ےن وپاھچ ریتا انؾ ایک ےہ 

 وہ وبال شیعی آپ ےن رفامای اج دوھ ۔ شیعی انؾ آپ ےن دنسپ ایک ویکہکن وہ شیع ےس ےہ آپ افؽ کین تہب ایل رک ےت ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وج انؾ ربے ںیہ اؿ اک ایبؿ

     2329    حسیث 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ٣َا اِس٤َُک  َٗ أب  َِٟدلَّ ٌٔيٕس أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٩ِ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ ٤٣َّٔ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ َج٤َِزةُ 

ا٢َ ٤ًَُزُ أَزِ  َٗ َّٟوي  ا٢َ بَٔذأت  َٗ ا٢َ بٔأَیَِّضا  َٗ ٔ ا٨َّٟارٔ  ة ا٢َ بََٔحَّ َٗ ٨ََُٜک  ا٢َ أَی٩َِ ٣َِش َٗ ٔة  َٗ َُِٟحَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ُٗوا َٗ ِس اِحتََر َ٘ َٓ رِٔک أَص٠ََِک 

ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٤َا  َٛ َٓکَاَ٪  ا٢َ  ٨ِطُ  َٗ ًَ أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ  ب٩ُِ ا

 ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رمع ےن اکی صخش ےس وپاھچ ریتا انؾ ایک ےہ؟ وہ وبال رمجہ )ااگنرہ( اوہنں ےن وپاھچ ابپ اک انؾ؟ اہک انب

ے ےنج ےک ںیہ، وپاھچ اہکں راتہ ےہ؟ اہک

 

معی

 رحۃ اب ار ںیم، وپاھچ وکؿ یس اہشب )ہلعش( ، وپاھچ سک ےلیبق ےس؟ اہک رحہق ےس سج ےک 

ے یھب ےلعش اور دیتکہ آگ ےک ںیہ، رضحت رمع ےن اہک اج اےنپ ولوگں یک ربخ ےل وہ بس لج 

 

معی

ہگج ںیم؟ اہک ذات یظل ںیم، اؿ ےک 

  ےئ راوی ےن اہک بج وہ صخش ایگ وت داھکی یہی احؽ  اھ وج رضحت رمع ےن اہک  اھ ینعی بس لج  ےئ ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے اگلان اور اس یک زمدوری اک ایبؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے اگلان اور اس یک زمدوری اک ایبؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

     2330    حسیث 

ا٢َ اِحَتَح٥َ َرُسو َٗ َّطُ  َّی اهَّللُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ٣َََز  َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَح٤َطُ أَبُو كَِيَبَة  ًَ َّی اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

أجطٔ  ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ََّخَ ًَ ُٔوا  ِّٔ ٕ َوأ٣َََز أَص٠َِطُ أَِ٪ یَُد َٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََٔؼا

وآہل وملس ےن ےنھچپ وگلاےئ اوب ہبیط ےک اہھت ےس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اسن نب امکل ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 زمدوری ںیم اکی اصع وجھکر اک دای اور اس ےک اموکلں وک مکح دای ہک اس ےک رخاج ںیم یمک رک دںی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے اگلان اور اس یک زمدوری اک ایبؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

     2331    حسیث 

ا ُّ اٟسَّ ا٢َ إِٔ٪ ََاَ٪ َزَواْئ یَِب٠ُ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ طُ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ُِ ِٟٔحَحا٣ََة َتِب٠ُ إٔ٪َّ ا َٓ  َئ 

 امؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ارگ وکیئ دوا ایسی وہیت وج امیبری کت چنہپ اجیت وت وہ ےنھچپ وہےتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے اگلان اور اس یک زم

 

ی
 
 ھب
پ

 دوری اک ایبؿ

     2332    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َُّط اِسَتأَِذَ٪ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٨ََضاُظ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيَِّؼَة اِْلَِنَؼارٔيِّ أََحسٔ بَىٔي َحارٔثََة أ٧َ َٓ  ٔ ا٦ َِٟححَّ ٔ ا ٥ََّ٠ فٔی إَٔجاَرة

٨َِضا َّي  ًَ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َيِشأَُُٟط َوَيِشَتأِذ٧ُٔطُ َحً َک َٓ َ٘ ىٔي َرٗٔي ٌِ اَحَک َي َـّ طُ نُ ِٔ ٔ ٠ًِ ا٢َ ا َٗ 

انب ہصیحم ااصنری ےس رواتی ےہ ہک اوہنں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وپاھچ اجحؾ یک افرت وک اےنپ رخچ ںیم ال ان اسیک 

وآہل وملس ےن عنم ایک رگم ہی اممتعن  ےہ؟ )ویکہکن اؿ ےک الغؾ اوب ہیبط اجحؾ ےھت وہ اچےتہ ےھت اس یک امکیئ اھکںیئ( آپ یلص اہلل ہیلع

زنتاہی ےہ ارثک املعء ےک زندکی وہ ہشیمہ وپاھچ رک ےت ےھت اور آرضحنت یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ااجزت امےتگن ےھت اہیں کت ہک 

 آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اس یک امکیئ اےنپ اووٹنں اور الغومں یک وخراک ںیم فرػ رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وپرب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وپرب اک ایبؿ

     2333    حسیث 

ا٢َ َرأَیُِت َرُس  َٗ َُّط  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘ ٚٔ َوَي ٤َِِْٟشٔ ٔلَی ا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ئُظيرُ إ َّی اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

ِيَلا٪ٔ  ُ٪ اٟظَّ ٍُ َْقِ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِيُث یَِل٠ُ ِٟ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا إٔ٪َّ ا ِٟ  َصا إٔ٪َّ ا

 ااشرہ رک ےت ےھت رشمؼ یک رطػ اور رفامےت ےھت ہنتف ایس علا اہلل نب رمع ےن اہک ہک داھکی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس وک

 رطػ ےس ےہ ہنتف ایس رطػ ےس ےہ اہجں ےس اطیشؿ یک وچیٹ یتلکن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وپرب اک ایبؿ

     2334    سیثح 



 

 

ُب اِْلَِحَبا ٌِ َٛ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٔلَی ا وَد إ ُِْٟخُ أب أََراَز ا َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َِٟيَضا یَا أ٣َٔيرَ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٔ ِد إ رٔ ََل َتِْخُ

 ِٟ ُة ا َ٘ ََٓش َِحٔ َوبَٔضا  ًَِظارٔ اٟشِّ َ َة أ ٌَ إٔ٪َّ بَٔضا تِٔش َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ا٢ُ ا ـَ ٌُ ِٟ اُئ ا  ح٩ِّٔ َوبَٔضا اٟسَّ

س اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رع اؼ وک اج ان اچاہ وت تعک اةحر ےن اہک آپ واہں ہن اجےیئ اے اریم اومل نییم ویکہکن ا

ں اکی امیبری ےہ وج ال العج کلم ںیم اجدو ےک دس وصحں ںیم ےس ون ےصح ںیہ اور ےنتج رشری اور ثیبخ نج ںیم واہں وموجد ںیہ اور واہ

 ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسوپنں ےک امرےن اک ایبؿ اور اسوپنں اک احؽ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسوپنں ےک امرےن اک ایبؿ اور اسوپنں اک احؽ

     2335    حسیث 

ِٟبُيُ  ًَّٟٔي فٔی ا َِٟحيَّأت ا ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََنی  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   ؤت ٩ًَِ أَِٔی َُٟبابََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اوب ابلہب ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن عنم ایک اؿ اسوپنں ےک امرےن ےس وج  رھ ںیم ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اسوپنں ےک امرےن اک ایبؿ اور اسوپنں اک احؽ

     2336    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  ائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٔ ٟ ٕ َيَتئِن ٩ًَِ َسائَٔبَة ٣َِوََلة ِٔ ِٟبُُيؤت إَٔلَّ ذَا اٟلُّ ًَّٟٔي فٔی ا ِٟح٨َّٔأ٪ ا ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥ََّ٠ ٧ََنی 

َحأ٪ ٣َا فٔی بُُلؤ٪ ا٨َِّٟشائٔ  َِٟبَْصَ َوَیِْطَ أ٪ ا َٔ َُّض٤َا َیِدٔل إ٧ٔ َٓ  َواِْلَبِتََر 

وپنں ےک امرےن ےس وج  رھ ںیم وہےت ںیہ اسہبئ ومال اسہبئ وج ومال ےھت رضحت اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن عنم ایک اؿ اس

 اور ارتب وک ہک وہ آھکن وک ادناھ رک دےتی ںیہ اور ک ل رگا دےتی ںیہ ۔

 

ں
 
ب

 

 ی
طفب
ل

 رگم ذی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امرےن اک ایبؿ اور اسوپنں اک احؽاسوپنں ےک 



 

 

     2337    حسیث 

َوَجِستُطُ ُيَؼ  َٓ ُِٟدِسرٔيِّ  ٌٔيٕس ا ًَلَی أَِٔی َس ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ َُّط  ٔ ب٩ِٔ ُزصَِزَة أ٧َ ائٔٔب ٣َِولَی صَٔظا٦ َّي ٩ًَِ أَِٔی اٟشَّ َح٠َِشُت أ٧ََِتٔوزُُظ َحً َٓ ِّی  ل

یکّا َتِحَت  ُت َتَِحٔ ٌِ ََٓش٤ٔ َضي َػََلَتُط  َٗ َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ٌٔيٕس أَِ٪ اِج٠ِٔص  أََطاَر أَبُو َس َٓ ُت٠ََضا  ِٗ َ ٤ُِت ْٔل ُ٘ َٓ ْة  إَٔذا َحيَّ َٓ ٕ فٔی بَِيتٔطٔ  یز َْسٔ

ًّي َحٔسیُث  َٓ ِس ََاَ٪ ٓٔيطٔ  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ِٟبَِيَت  ا٢َ أََتَزي َصَذا ا َ٘ َٓ ارٔ  ٔلَی بَِيٕت فٔی اٟسَّ زِ أََطاَر إ ٌُ ًَِضٕس َٔ   ٍَ َد ٣َ ََْٓخَ ٕض 

ًَي َيِشَتأِذ٧ُُٔط  َٔ ِٟ بَِي٨َا صَُو بٔطٔ إٔذِ أََتاُظ ا َٓ  ٔٚ َِٟد٨َِس ٔلَی ا ٥َ إ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ائَِذِ٪ لٔی أُِحسُٔث َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ

 ًَ َّی اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓأَذَٔ٪  ًَِضّسا  َٙ بٔأَصِلٔی  ا٧َِل٠َ َٓ یَِوَة  ٠َِيَک بَىٔي ُْقَ ًَ ِّی أَِخَشي  إٔن َٓ ٠َِيَک ٔسََلَحَک  ًَ ا٢َ ُخِذ  َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َو

٨ََضا َوأَ  ٌُ َِٟيَضا بٔاٟز٣ُِّٔح َٟٔيِل ٔ أَصَِوي إ َٓ َِٟبابَئِن  ائ٤َّٔة بَيَِن ا َٗ َوَجَس ا٣َِزأََتُط  َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ًَي إ َٔ ِٟ َٟ ا ا َ٘ َٓ َُيَِرْة  ِتُط  َٛ َّي ِزَر َح١ِ َحً ٌِ ِت ََل َت

 ُ َز ٓٔيَضا ُر٣َِحُط ث َٛ
أططٔ ََفَ ًَلَی َٔفَ ٕة ٨ِ٣َُلؤیَٕة  إَٔذا صَُو بَٔحيَّ َٓ ََٓسَخ١َ  ارٔ َتِسُخ١َ َوَت٨ُِوَز ٣َا فٔی بَِيتَٔک  ٨ََؼَبطُ فٔی اٟسَّ َٓ َد بَٔضا  ٥َّ ََّخَ

ًَي ٣َيِّ  َٔ ِٟ ُة فٔی َرأِٔض اٟز٣ُِّٔح َوََّخَّ ا َِٟحيَّ بَِت ا اِؿَْطَ َٔک َٟٔزُسو٢ٔ َٓ َُٓذَٔکَ ذَٟ ُة  َِٟحيَّ ًَي أ٦َِ ا َٔ ِٟ ََ ٣َِوّتا ا ٤َا یُِسَري أَیُُّض٤َا ََاَ٪ أَِْسَ َٓ ّتا 

إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطيِ  َٓ ِس أَِس٤ُ٠َوا  َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٔج٨ًا  ا٢َ إٔ٪َّ بٔا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َٓآذ٧ُٔوُظ ثَََلثََة أَ اهَّللٔ َػل إِٔ٪ بََسا َل٥ُِٜ ّئا  َٓ  ٕ یَّا٦

٤ََّا صَُو َطِيَلاْ٪  إ٧ٔ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ََ 

اوب اسبئ ےس ومیل اشہؾ نب زرہہ ےک رواتی ےہ ےتہک ںیہ ہک ںیم اوب دیعس دخری ےک اپس ایگ وہ امنز ڑپھ رےہ ےھت ںیم ھٹیب ایگ امنز 

  تخ ےک ےلت رسرساٹہ ینس، داھکی وت اسپن ےہ ںیم اس ےک امرےن وک ےس افرغ وہےن اک ااظتنر رک راہ  اھ اےنت ںیم ںیم ےن اؿ ےک

ااھٹ اوب دیعس ےن ااشرہ ایک ھٹیب اج اس ےس ولعمؾ وہا ہک امنز ںیم ااشرہ رکان درتس ےہ بج امنز ےس افرغ وہےئ وت اکی وکڑھٹی یک 

ےن اہک اس وکڑھٹی ںیم اکی ونوجاؿ راتہ  اھ سج ےن  رطػ ااشرہ ایک اور اہک اس وکڑھٹی وک دےتھکی وہ؟ ںیم ےن اہک اہں اوب دیعس دخری

 یئن اشدی یک یھت وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اسھت گنج دنخؼ ںیم ایگ رھپ وہ اکیکی آپ ےک اپس آای اور ےنہک اگل ای روسؽ

آہل وملس ےن ااجزت دے دی اور رفامای ایھتہر اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےھجم ااجزت دےیجی ںیم ےن اشدی یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع و

ےن رکیل اج ویکہکن ےھجم ینب رقہضی اک وخػ ےہ وہ ونوجاؿ ایھتہر ےل رک ایگ بج  رھ اچنہپ وت ویبی وک داھکی دروازہ رپ ڑھکی ےہ اس ونوجاؿ 

ایک ےہ وہ  رھ ںیم ایگ داھکی وت اکی  ریغت ےس ھچک اس ےک امرےن وک ااھٹای وہ وبیل دلجی تم رک اےنپ  رھ ںیم اج رک دھکی ہک اس ںیم

اسپن ڈنکیل امرے وہےئ اس ےک نوھچ ےن رپ ھٹیب وہےئ ےہ وہ ونوجاؿ اسپن وک ربیھچ ےس دیھچ رک الکن اور ربیھچ وک  رھ ںیم ڑھکا رک 

وہ ونوجاؿ ےلہپ بج روسؽ دای وہ اسپن اس ربیھچ یک ونک ںیم چیپ اھکات راہ اور ونوجاؿ ایس وتق رم ایگ ولعمؾ ںیہن اسپن ےلہپ رما ای 

 ۔444اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ہصق ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفس یک داع اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رفس یک داع اک ایبؿ

     2338    حسیث 

زِزٔ  َِ ِٟ ٍَ رِٔج٠َطُ فٔی ا ٥َ ََاَ٪ إَٔذا َوَؿ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ و٢ُ بٔاِس٥ٔ اهَّللٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ُ٘ ََفَ َي  َوصَُو یُزٔیُس اٟشَّ

ُة فٔی  َٔ َِٟد٠ٔي ََفٔ َوا احُٔب فٔی اٟشَّ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت اٟؼَّ ٔن ُض٥َّ إ ََفَ ا٠َّٟ ٠َِي٨َا اٟشَّ ًَ ٨ََٟا اِْلَِرَق َوَصوِِّ٪   ٔ اِْلَص١ِٔ ا٠َُّٟض٥َّ اِزو

٤َِٟا٢ٔ َواِْلَص١ِٔ  ٔ فٔی ا ٨ِ٤ََِٟوز ٠َٔب َو٩ِ٣ٔ ُسؤئ ا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ آبَٔة ا َٛ ََفٔ َو٩ِ٣ٔ  ًَِثأئ اٟشَّ  َو

ہل وملس بج اانپ اپؤں راکب ںیم رےتھک رفس ےک ہصق ےس وت رفامےت ہک اہلل ےک انؾ ےس اامؾ امکل وک اچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآ

رفس رکات وہں اے رپورداگر وت رقیف ےہ رفس ںیم اور قو ہف ےہ ریمے الہ و ایعؽ ںیم اے رپورداگر زندکی رک دے مہ وک زنیم 

ںیم ھجت ےس رفس یک فیلکت ےس اور ربے ول ےنٹ اور ربے  اہجں مہ اجےت ںیہ اور آاسؿ رک مہ رپ رفس اے رپورداگر انپہ اماتگن وہں

 احؽ اور امؽ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رفس یک داع اک ایبؿ

     2339    حسیث 

ٜٔي٥ٕ  َة ب٨ِٔٔت َح َٟ ١ِ أًَُوذُ بٔک٤َٔ٠َأت اهَّللٔ اٟ ٩ًَِ َخِو ُ٘ ٠َِي َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧َز٢ََ ٨ِ٣َزَّٔل  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  أت ٩ِ٣ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٣َّ تَّ

َّي َیزَِتٔح١َ  ُظ َطِيْئ َحً ٩َِٟ َيُْضَّ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  َٙ  ََشِّ ٣َا َخ٠َ

ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وج صخش یسک زنمؽ ںیم ارتے اور ےہک ہک انپہ امےتگن  وخہل تنب میکح ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 وہں ںیم اہلل ےک وپرے املکت ےس رہ ولخمؼ ےک رش ےس وت اس وک یسک زیچ ےس اصقنؿ ہن وہاگ وکچ ےک وتق کت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےلیک رفس رک ےن یک اممتعن رمد اور وعرت ےک واےطس ۔



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اےلیک رفس رک ےن یک اممتعن رمد اور وعرت ےک واےطس ۔

     2340    حسیث 

ظٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ِيٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٠َ٣ََة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََحِ ًَ ا٢َ اٟزَّاُٛٔب  ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ْب  ِٛ ََلثَُة َر  َطِيَلاْ٪ َواٟزَّاَٛٔبأ٪ َطِيَلا٧َأ٪ َواٟثَّ

 علا اہلل نب رمع نب ااعلص ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک االیک رفس رک ےن واال اطیشؿ ےہ اور دو لم

 رک رفس رکےن واےل دو اطیشؿ ںیہ اور نیت امجتع ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اےلیک رفس رک ےن یک اممتعن رمد اور وعرت ےک واےطس ۔

     2341    حسیث 

ٌٔيسٔ  َِٟوا٩ًَِ َس ِيَلاُ٪ َیُض٥ُّ بٔا ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ ََاَ٪ َي ٤َُِٟشئَّب أ٧َ إَٔذا ََا٧ُوا ب٩ِٔ ا َٓ حٔٔس َواَِلث٨َِئِن 

٥ِ َیُض٥َّ بٔض٥ِٔ  َٟ  ثَََلثَّة 

 رفامای ہک اطیشؿ دصق رکات ےہ اکی دو رپ بج آدیم وہں وت دیعس نب ابیسمل ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن

 اؿ رپ دصق ںیہن رکات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اےلیک رفس رک ےن یک اممتعن رمد اور وعرت ےک واےطس ۔

     2342    حسیث 

ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ٔ اِْلَّٔخٔ ُتَشأَفُ ٣َٔشيَرَة یَِو٦ٕ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟيِو٦  َوا

٦ٕ ٨ِ٣َٔضا ٍَ ذٔي ٣ََِحَ ِي٠َٕة إَٔلَّ ٣َ َٟ  َو

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وج وعرت اامیؿ الےئ اہلل رپ اور آرخت ےک دؿ رپ اس وک اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک ر

 درتس ںیہن رفس رکان اکی دؿ رات اک رگم اےنپ رحمؾ ےک اسھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿ رفس ےک ااکحؾ اک

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رفس ےک ااکحؾ اک ایبؿ

     2343    حسیث 

ٌٔيُن  َٙ َویَزَِضي بٔطٔ َوُي ِٓ ْٙ یُٔحبُّ اٟزِّ الَی َرٓٔي ٌَ ُط إٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت ٌُ َٓ َساَ٪ َیزِ ٌِ ٕٔ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٨ِ ٌُ ِٟ ًَلَی ا ٌٔيُن  ٠ًََِيطٔ ٣َا ََل يُ

إَٔذا َر  َٓ ِ٘ ٔ ٠َِيَضا ب٨ٔ ًَ ا٧ُِحوا  َٓ إِٔ٪ ََا٧َِت اِْلَِرُق َجِسبَّة  َٓ ََٟضا  أ٧َِزُٟٔوَصا ٨َ٣َازٔ َٓ ِح٥َ  ٌُ ِٟ َوابَّ ا ٔ اٟسَّ ٔ ٛٔبُِت٥ِ َصٔذظ ٠َِي٥ُِٜ ََٔشيِر ًَ ئَضا َو

 ٔ ز ٌِ ٥ِ َواٟتَّ ُٛ إٔ٪َّ اِْلَِرَق تُِلَوي بٔا٠َِّٟي١ٔ ٣َا ََل تُِلَوي بٔا٨ََّٟضارٔ َوإٔیَّا َٓ َوابِّ َو٣َأَِوي ا٠َِّٟي١ٔ  ُٚ اٟسَّ ََّضا ُطُ إ٧ٔ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلَی اْٟطَّ یَص 

أت  َِٟحيَّ  ا

اخدل نب دعساؿ ےس رواتی ےہ ہک رضحت یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اہلل رنیم رکات ےہ اور رنیم رکےن واےل وک دنسپ رفامات 

 444وت ااتر دؿ وک اؿ یک زنمولں رپ ےہ رپ وہ وج ںیہن رکات یتخس رپ بج مت ڑچوھ اؿ ےب زابؿ اجونں رپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رفس ےک ااکحؾ اک ایبؿ

     2344    حسیث 

َّى اهَّللُ ابَطُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٣َطُ َوََشَ ٌَ َ ٥ِ ٧َِو٣َطُ َوك ُٛ ٍُ أََحَس َذأب ی٨َ٤َِ ٌَ ِٟ ْة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََفُ ِٗٔل ا٢َ اٟشَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ٔلَى أَص٠ِٔطٔ  ١ِ إ حِّ ٌَ ٠ُِي َٓ ٥ِ ٧َِض٤ََتطُ ٩ِ٣ٔ َوِجضٔطٔ  ُٛ َضي أََحُس َٗ إَٔذا  َٓ 

ہیلع وآہل وملس ےن رفامای رفس یھب اکی مسق اک ذعاب ےہ ۔ روک داتی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےہ آدیم وک اھکےن اور ےنیپ اور وسےن ےس وت بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اکؾ ےئلیک رفس رکے اور وہ اکؾ وپرا وہاجےئ وتدلجی اےنپ  رھ 

 ولٹ آےئ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ولڈنی ےک اسھت رنیم رک ان



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ولڈنی ےک اسھت رنیم رک ان

     2345    حسیث 

ا٣ُُط  ٌَ َ ٥َ ٠٤ِ٤َ٠ُِٟٔؤک ك ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٖٔ َوََل یُک٠ََّ زُو ٌِ ٤َِٟ َوِٛٔشَوتُُط بٔا

 ُٙ ١ٔ٤َ إَٔلَّ ٣َا یُٔلي ٌَ ِٟ  ا

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ولممک) الغؾ ولڈنی( وک ڑپکا اور اھکان ےلم اگ وماقف دوتسر 

 ےک اور اکؾ اس ےس ہن ایل اجےئ اطتق ےس زایدہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ولڈنی ےک اسھت رنیم رک ان

     2346    حسیث 

 ُ َوالٔی َ ٌَ ِٟ ٔلَی ا أب ََاَ٪ یَِذَصُب إ َِٟدلَّ ُط أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٨ُِط ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ًَ  ٍَ طُ َوَؿ ُ٘ ١ٕ٤ًََ ََل یُٔلي ِبّسا فٔی  ًَ إَٔذا َوَجَس  َٓ ١َّ یَِو٦ٔ َسِبٕت 

 ٨ِ٣ٔطُ 

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت رمع نب ااطخلب رہ ےتفہ ےک روز دمےنی ےک آس اپس اگؤں ںیم اجای رک ےت ےھت بج یسک الغؾ وک اےسی اکؾ 

 رک دےتی ےھت۔ ںیم وغشمؽ اپےت وج اس یک اطتق ےس زایدہ وہات وت مک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ولڈنی ےک اسھت رنیم رکان

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ولڈنی ےک اسھت رنیم رکان

     2347    حسیث 

طٔ أَِٔی ُسَضِي١ٔ بِ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َُيِرَ ٩ًَِ ٣َأٟک  ُٔوا اِْل٣َََة  و٢ُ ََل تُک٠َِّ ُ٘ اَ٪ َوصَُو َیِدُلُب َوصَُو َي َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ  ٩ٔ ٣َأٟٕک 

َِٜش  ِٔيَر اِل ُٔوا اٟؼَّ ٔجَضا َوََل تُک٠َِّ َشَبِت َََٔفِ َٛ َٔک  ُت٤ُوَصا ذَٟ ِٔ ٥ُِ ٣ًََي ٠َََّ َّٜ إ٧ٔ َٓ َِٜشَب  ٔة اِل ٌَ ٨ِ َٚ  َب َذأت اٟؼَّ ٥ِ یَحِٔس َْسَ َٟ َُّط إَٔذا  إ٧ٔ َٓ



 

 

٤ََِٟلا٥ًٔٔ ب٤َٔا كَاَب ٨ِ٣َٔضا ٠َِي٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٥ُِٜ اهَّللُ َو َّٔ ًَ وا إٔذِ أَ ُّٔ ٔ  َوً

امکل نب ایب اعرم ایحبص ےن رضحت امثعؿ نب نافؿ ےس انس وہ ےبطخ ںیم رفامےت ےھت ہک وج ولڈنی وکیئ رنہ ہن اجیتن وہ اس وک وبجمر تم 

 ویکہکن بج مت اس وک وبجمر رکو ےگ امکیئ رپ وت وہ  طل اکؾ)رحاؾ اکری( ےس امکیئ یگ، اور انابغل الغؾ وک امکیئ رپ وبجمر تم رکو رکو امکیئ رپ

ویکہکن وہ بج وبجمر وہاگ وت وچری رکے اگ اور بج اہلل ںیہمت ایھچ رطح روزی داتی ےہ وت مت یھب اؿ وک تنحم اعمػ رکدو ےسیج اہلل ےن 

 ایک ےہ اور الزؾ رکو وہ امکیئ وج الحؽ ےہںیہمت اعمػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ولڈنی یک رتتیب اور وعض اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ولڈنی یک رتتیب اور وعض اک ایبؿ

     2348    حسیث 

 ًَ ٔ ِبُس إَٔذا َنَؼَح َٟٔشئِّسظ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٠َُط أَِجزُُظ ٩ِ  َٓ  َوأَِحَش٩َ ًَٔباَزَة اهَّللٔ 

 ٣َزََّتئِن 

ای ہک الغؾ بج اےنپ ومیل یک ریخ وخایہ رکے اور اہلل یک علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفام

 ابعدت یھب رکے وت اس وک دورہا وثاب وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 الغؾ ولڈنی یک رتتیب اور وعض اک ایبؿ

     2349    حسیث 

أب  َِٟدلَّ أب َرآَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َِٟدلَّ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ طُ أَ٪َّ أ٣ََّة ََا٧َِت ٟ َِ َُّط ب٠ََ ٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ائٔز ََِٟحَ أَِت بَٔضِيَئٔة ا ِس َتَضيَّ َٗ  َو

٥َِٟ أََر َجارٔیََة أَخٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی اب٨َِتٔطٔ َح ٔ َوأ٧ََِْکَ َذَٟٔک ٤ًَُزُ ََٓسَخ١َ  ائٔز ََِٟحَ أَِت بَٔضِيَئٔة ا ِس َتَضيَّ َٗ  ئک َتُحوُض ا٨َّٟاَض َو

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب رمع یک اکی ولڈنی یھت اس ےن آزاد وعروتں یک وعض انبیئ یھت رضحت رمع ےن اوکس داھکی اور اینپ 

اہک ںیم ےن ریتے اھبیئ یک ولڈنی وک داھکی وج آزاد وعروتں یک وعض انب وک ولوگں اصزبحادی رضحت اؾ اوملنینم س ہص ےک اپس  ےئ اور 



 

 

 ںیم رھپیت ےہ اور رضحت رمع ےن اس وک ربا اجان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعیب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     2350    حسیث 

َّی اهَّللُ ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٨َّا إَٔذا بَاَي ُٛ ا٢َ  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ٪َّ  ًَةٔ ٩ًَِ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   

 َ٠ًَ َّی اهَّللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل و٢ُ  ُ٘ ُت٥ِ َي ٌِ ٥َ َٓٔى اِسَتَل  ِيطٔ َوَس٠َّ

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن اہک ہک بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس تعیب رک ےت ام ےن اور 

 اطتع رکےن رپ وت تقفش اور رتمح ےس آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت ہک اہجں کت مت وک اطتق وہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     2351    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس  ًَ َّی اهَّللُ  َِٟت أََتِيُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٗ ََّضا  َة أ٧َ َ٘ ِي َٗ ٩َ٠ِ یَا ٩ًَِ أ٣َُِي٤ََة ب٨ِٔٔت ُر ُ٘ َٓ  ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ ٨َطُ  ٌِ ٕ بَاَي ٥ََّ٠ فٔی نِٔشَوة

 َ ُت١َ أَِوََلَز٧ ِ٘ َٚ َوََل ٧َزِنَٔی َوََل َن َک بٔاهَّللٔ َطِيّئا َوََل َنِْسٔ ًَلَی أَِ٪ ََل نُِْشٔ َک  ٌُ ٔ تَرٔیطٔ بَيَِن َرُسو٢َ اهَّللٔ ٧َُباي ِٔ ِتَٔی بٔبُِضَتإ٪ َن ا َوََل ٧َأ

ِ٘ أَیِٔسی٨َا َوأَِرجُ  َ تُنَّ َوأَك ٌِ ٥َ َٓٔى اِسَتَل ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ٔؼَيَک فٔی ٣َ ٌِ ٩َ٠ِ اهَّللُ ٨َٔ٠ا َوََل َن ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ تُنَّ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ َک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌِ ٔ ُٔٔش٨َا َص٥ُ٠َّ ٧َُباي ِّی ََل أَُػآُٔح ا٨َِّٟشاَئ  َوَرُسوُُٟط أَِرَح٥ُ ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ أَِن ٔن ٥َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ٕ ِولٔی َٔل٣َِزأَةٕ َواحَٔسة َٗ ِولٔی َٔل٣َِزأَةٕ َواحَٔسةٕ أَِو ٣ِٔث١ٔ  َ٘ َٛ ِولٔی ٤ٟٔٔائَٔة ا٣َِزأَةٕ  َٗ ٤ََّا   إ٧ٔ

 یس وعروتں ںیم وج تعیب رکےن وک آیئ ںیھت دنی اہمیم تنب رہقیق ےس رواتی ےہ ہک اس ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل ےک اپس آیئ تہب

االسؾ رپ اؿ وعروتں ےن اہک ایروسؽ اہلل مہ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس تعیب رکیت ںیہ اس ابت رپ ہک رشکی ہن رکںی یگ اسھت 

ہن اتہبؿ ابدنںیھ یگ اینپ اینپ رطػ ےس ایس  اہلل ےک یسک زیچ وک اور ہن وچری رکںی یگ اور ہن زان رکںی یگ اور ہن اینپ اوالد وک امرںی یگ اور



 

 

رپ اور ہن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک انرفامین رکںی یگ رشوع ےک اکؾ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن امکؽ تقفش اور 

 تبحم ےس رفامای اہجں کت اہمتری اطتق ای دقرت ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     2352    حسیث 

 َٓ طُ  ٌُ ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ یَُباي ِبٔس ا ًَ ٔلَی  َتَب إ َٛ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَ٪َّ  َِٟيطٔ َٔ ٩ًَِ  ٔ ِش٥ٔ اهَّللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََٜتَب إ

َِٟيَک  ٔ ِّی أَِح٤َُس إ إٔن َٓ ٠َِيَک  ًَ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َسََل٦ْ  ٔ ا ٠٤َِٟٔٔک أ٣َٔير ِبٔس ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ  ٌَ ٔ ُس ٟ ٌِ ََ ا  ََٟک  اٟزَّحٔي٥ٔ أ٣ََّ َط إَٔلَّ صَُو َوأُْٔقُّ  َٟ ٔ َّٟٔذي ََل إ اهَّلَل ا

ًَلَی ُس٨َّٔة اهَّللٔ َوُس  ًَٔة  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ُت بٔاٟشَّ ٌِ  ٨َّةٔ َرُسؤٟطٔ َٓٔى اِسَتَل

علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ہک علااہلل نب رمع ےن علااکلمل نب رمواؿ وک اھکل تعیب انہم اس ومضمؿ ےس مسب اہلل ارلنمح ارلمیح 

اور ارقار رکات وہں ریتی اہلل لج الجہل ےک دنبے السؾ وہ ھجت رپ ںیم رعتفی رکات وہ اس اہلل یک سج ےک وسا وکیئ اچس وبعمد ںیہن ےہ 

ابت ےننس اور ااطتع رکےن اک اہلل لج الجہل ےک مکح ےک وماقف اور اس ےک روسؽ یک تنس ےک وماقف اہجں کت ہک ےھجم دقرت ےہ 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربی ابت تیچ اک ایبؿ

 ب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 ربی ابت تیچ اک ایبؿ

     2353    حسیث 

 َٓ ا٢َ ْٔلَخٔيطٔ ََأَفْ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ِس بَاَئ بَٔضا أََحُسص٤َُا٩ًَِ  َ٘ 

ہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک سج ےن اےنپ اھبیئ وک اکرف اہک وت دوونں ںیم ےس اکی علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ ا

 اکرف وہ ایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 ربی ابت تیچ اک ایبؿ

     2354    حسیث 

و٢ُ َص٠ََک ا ُ٘ َت اٟزَُّج١َ َي ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُضَو أَص٠َُُِٜض٥ِ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ  ٨َّٟاُض 

وت ےنس یسک وک ہی ےتہک وہےئ ہک  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک بج

 ولگ ابتہ وہ  ےئ وت وہ بس ےس زایدہ ابتہ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ربی ابت تیچ اک ایبؿ

     2355    حسیث 

إٔ٪َّ اهَّلَل صُ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزةَ  َٓ  ٔ صِز ٥ِ یَا َخِيَبَة اٟسَّ ُٛ ١ِ أََحُس ُ٘ ا٢َ ََل َي َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  صِزُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  َو اٟسَّ

ا ہن ےہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک وکیئ مت ںیم ےس زامےن وک رب

 ویکہکن اہلل وخد زامہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ربی ابت تیچ اک ایبؿ

     2356    حسیث 

 َٟ ٌٔيٕس أَ٪َّ ًٔيَسي اب٩َِ ٣َزِی٥ََ  ا٢َ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ  ٕ و٢ُ َصَذا ٟٔد٨ِٔزٔیز ُ٘ َٟطُ َت ٘ٔي١َ  َٓ ُِٔذ ََٔشََل٦ٕ  َٟطُ اِن ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ قَٔی خ٨ِٔزٔیّزا بٔاْٟطَّ

وئٔ  َٙ بٔاٟشُّ ٨ِ٤َِٟٔل ًَوَِّز َٟٔشانٔی ا ُ ُٖ أَِ٪ أ ِّی أََخا ٔن  ًٔيَسي اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ إ

، آپ ےن رفامای الچ اج السیتم ےس، ولوگں ےن اہک آپ ییحی نب دیعس ےس رواتی ےہ ہک رضحت ٰیسیع ےک اسےنم اکی وسر آای راہ ںیم

 وسر ےس اس رطح رفامےت ںیہ؟ آپ ےن رفامای ےک ںیم ڈرات وہں ہک ںیہک ریمی زابؿ وک ربی ابت تیچ یک اعدت ہن وہ اجےئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وب ھج رک انہک ۔ابت ھجمس

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

 ابت ھجمس وب ھج رک انہک ۔

     2357    حسیث 

ََٟيتَ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٤ُِٟزَنٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحارٔٔث ا ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رِٔؿوَ ٩ًَِ بََٔل٢ٔ ب٩ِٔ ا أ٪ اهَّللٔ ٣َا ک٥َُّ٠َ بٔا

َٟيَ  اُظ َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َ٘ ٔلَی یَِو٦ٔ َی٠ِ ُط بَٔضا رِٔؿَوا٧َُط إ َٟ ِت یَُِٜتُب اهَّللُ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ ِٟک٤َٔ٠َٔة ٩ِ٣ٔ َسَدٔم اهَّللٔ ٣َا ََاَ٪ ََاَ٪ َیُو٩ُّ أَِ٪ َتِب٠ُ ٥ُ بٔا َتک٠ََّ

َٟطُ بٔضَ  ِت یَُِٜتُب اهَّللُ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ اظُ َیُو٩ُّ أَِ٪ َتِب٠ُ َ٘ ٔلَی َیِو٦ٔ َی٠ِ  ا َسَدَلُط إ

البؽ نب احرث ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک آدیم اکی ابت ہہک داتی ےہ وہ ںیہن اجاتن ہک اہکں 

اتہک ےہ سج وک وہ کت اس اک ارث وہاگ اس یک وہج ےس اہلل اینپ راض دنمی ایقتم کت اس دنبے ےس ھکل داتی ےہ اور اکی ایسی ابت 

 ںیہن اجاتن ہک اہکں کت اس اک ارث وہاگ اس یک وہج ےس ایقتم کت اہلل اینپ انرا یگض اس دنبے ےئلیک ھکل داتی ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وب ھج رک انہک ۔ ابت ھجمس

     2358    حسیث 

ََٟضا بَاَّل یَِضؤي بَٔضا فٔی ٧َارٔ َجضَ  ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٣َا ی٠ُِقٔی  ََٟيَتک٥َُّ٠َ بٔا ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ِٟک٤َٔ٠َٔة ٣َا ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة  ٥ُ بٔا ََٟيَتک٠ََّ ٥ََّ٨ َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ 

طُ اهَّللُ  ٌُ َٓ ََٟضا بَاَّل َیزِ َِٟح٨َّةٔ ی٠ُِقٔی   بَٔضا فٔی ا

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک آدیم ےب ےھجمس وبےھج اکی ابت ہہک داتی ےہ سج ےس وہ منہج ںیم اجات ےہ، آدیم ےب ےھجمس 

 وبےھج اکی ابت ہہک داتی ےہ سج ےس وہ تنج ںیم اجات ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےب وہدہ وگیئ یک ذمتم

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےب وہدہ وگیئ یک ذمتم

     2359    حسیث 

حَٔب  ٌَ َٓ َدَلَبا  َٓ  ٔٚ ٤َِِْٟشٔ ٔس٦َ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ ٔ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ َرُسو٢ُ ا٨َّٟاُض ٟ َ٘ َٓ بََيا٧ٔض٤َٔا 



 

 

َٟٔشَِحْ  ِٟبََيأ٪  َف ا ٌِ ََ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا أَِو  َٟٔشَِحّ ِٟبََيأ٪  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 ز دی نب املس ےس رواتی ےہ ہک دو آدیم وپرب)رشمؼ( ےس آےئ اوہنں ےن ہبطخ ڑپاھ ولگ نس رک رفہتفی وہ ےئ آپ ےن رفامای

 ضعب ایبؿ اجدو اک ارث رےتھک ںیہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےب وہدہ وگیئ یک ذمتم

     2360    حسیث 

 َ ُط أَ٪َّ ًٔيَسي اب٩َِ ٣َزَِی٥َ َ َِ َُّط ب٠ََ أسَي ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ َ٘ ِٟ ٠َِب ا َ٘ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ُشَو  ِ٘ َت َٓ ٔ ذَِٔکٔ اهَّللٔ  يِر َِ ِٟکَََل٦َ َٔ و٢ُ ََل تَُِٜٔرُوا ا ُ٘ اَ٪ َي

 ُ ٥ُِ أَِربَاْب َوا٧ُِوزُوا فٔی ذ٧ُ َّٜ أ٧َ َٛ ٤ُ٠َوَ٪ َوََل َت٨ُِوزُوا فٔی ذ٧ُُؤب ا٨َّٟأض  ٌِ ٩ِٜٔ ََل َت ٌٔيْس ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ َوَل ََ ُ َّٜ أ٧َ َٛ ٤ََّا ا٨َّٟاُض وب٥ُِٜٔ  إ٧ٔ َٓ ًَبٔيْس   ٥ِ

آَٔيةٔ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا َِٟبََلٔئ َواِح٤َُسوا اهَّلَل  َٓاِرَح٤ُوا أَص١َِ ا افّی  ٌَ  ٣ُبَِتلّی َو٣ُ

امکل وک اچنہپ ہک رضحت ٰیسیع رفامےت ںیہ ہک تم ابںیت رکو ےب اکر وساےئ اید ایہل ےک ہک ںیہک تخس وہ اجںیئ دؽ اہمترے اور تخس 

ےس نکیل مت ںیہن ےتھجمس اور تم دوھکی دورسوں ےک انگہ وک وگای مت رب وہ۔ اےنپ انگوہں وک دوھکی اےنپ ںیئت دنبہ ھجمس دؽ دور ےہ اہلل 

 رک، ویکہکن ولوگں ںیم بس رطح ےک ولگ ںیہ ضعب اےھچ ںیہ۔ وت ر م رکو امیبروں رپ اور اہلل اک رکش رکو اینپ دنتریتس رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےب وہدہ وگیئ یک ذمتم

     2361    حسیث 

ٔف  ٌِ ََ ٔلَى  ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََا٧َِت تُزِٔس١ُ إ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ و٢ُ أَََل ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ َت َٓ َت٤َةٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ََ  أَص٠َِٔضا 

اَب   تُزٔیُحوَ٪ اِلُٜتَّ

 امکل وک اچنہپ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دعب امنز اشعء ےک اےنپ ولوگں ےس الہک ںیتجیھب ایک اب یھب مت آراؾ ںیہن دےتی ےنھکل

 واےل رفوتشں وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اک ایبؿ

 

 ی ت
ب

 

 ع
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 اک ایبؿ

 

 ی ت
ب

 

 ع

     2362    حسیث 

َّی اهَّللُ ٤َِِٟدزُومٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َح٨َِلَب ا ٠َٔب ب٩َِ  ٤ُِٟلَّ ا٢َ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ِِٟٔيَبُة  ٥َ ٣َا ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ یَا َرُسو٢َ ا َٗ  ٍَ ُظ أَِ٪ َيِش٤َ ٤َِٟزِٔئ ٣َا یَِْکَ ٥َ أَِ٪ َتِذَُکَ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  ً٘ هَّللٔ َوإِٔ٪ ََاَ٪ َح

٥َ إٔذَ  ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ِٟبُِضَتاُ٪ اهَّللٔ َػل ََٓذَٟٔک ا ٠َُِٗت بَاكَّٔل   ا 

بلطم نب علااہلل ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس تبیغ سک وک ےتہک ںیہ آپ ےن 

آہل وملس ارگہچ چس وہ آپ ےن رفامای یسک اک احؽ ااسی ایبؿ رکے وج ارگ وہ ےنس وت اس وک ربا ولعمؾ وہ، وہ وبال ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع و

 رفامای ارگ وھجٹ وہ وت وہ اتہبؿ ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زابؿ ےک انگہ اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زابؿ ےک انگہ اک ایبؿ

     2363    حسیث 

َل  ًَ  ٩ًَِ ِٟ َخ ا َٟ اُظ اهَّللُ ََشَّ اث٨َِئِن َو َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َو َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ أئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َح٨ََّة 

ًَازَ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اهَّللُ  ََٜت َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َش َٓ َٟتٔطٔ  اهَّللٔ ََل تُِدبٔر٧َِا  ا َ٘ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ  َّی اهَّللُ  ََٜت َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َش َٓ َٟطُ اٟزَُّج١ُ ََل تُِدبٔر٧َِا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َّی اهَّللُ اِْلُولَی  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٥َ ث٥َُّ 

٠َِيطٔ  َّی اهَّللُ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ََل تُِدبٔر٧َِا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ ا  ـّ َٔک أَِي ٥َ ٣ِٔث١َ ذَٟ ٥َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک َوَس٠َّ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َ ٔل ََٜتُط َرُج١ْ إ َٓأَِس َٟتٔطٔ اِْلُولَی  ا َ٘ و٢ُ ٣ِٔث١َ ٣َ ُ٘ ا ث٥َُّ َذَصَب اٟزَُّج١ُ َي ـّ ٥َ ٩ِ٣َ أَِي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ی َج٨ِبٔطٔ 

َِٟحَيِيطٔ َو٣َا بَ  َِٟحَيِيطٔ َو٣َا بَيَِن رِٔج٠َِيطٔ ٣َا بَيَِن  َِٟح٨ََّة ٣َا بَيَِن  ََٟخ ا اُظ اهَّللُ ََشَّ اث٨َِئِن َو َٗ َِٟحَيِيطٔ َو٣َا بَيَِن َو يَِن رِٔج٠َِيطٔ ٣َا بَيَِن 



 

 

 ِيطٔ رِٔج٠َ 

اطعء نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک سج صخش وک اہلل اچب دے دو زیچوں یک ربایئ ےس وہ 

تنج ںیم اجےئ اگ۔ اکی صخش ےن وپاھچ ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آپ مہ وک ںیہن اتبےت وہ دو زیچںی ایک ںیہ؟ آپ پچ وہ 

پ ےن یہی رفامای وہ صخش یہی وبال اور آپ پچ وہ رےہ رھپ آپ ےن یہی رفامای وہ صخش و یہ وبال ینعی آپ مہ وک ںیہن اتبےت؟ رےہ رھپ آ

رھپ آپ ےن یہی رفامای وہ صخش وبال آپ مہ وک ںیہن اتبےت رھپ آپ ےن یہی رفامای وہ صخش و یہ وبال اجات  اھ اےنت ںیم اکی دورسے صخش 

رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن وخد یہ رفامای سج وک اہلل دو زیچوں ےک رش ےس اچب دے وہ تنج ںیم ےن اس وک پچ رکا دای 

اجےئ اگ اکی وہ وج اس ےک دوونں ڑبجوں ےک چیب ںیم ےہ ینعی زابؿ دورسی وہ وج اس ےک دوونں اپؤں ےک چیب ںیم ےہ )رشؾ اگہ( 

 نیت ابر آپ ےن اس وک اراشد رفامای ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زابؿ ےک انگہ اک ایبؿ

     2364    حسیث 

ًَلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ  أب َزَخ١َ  َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٟطُ ٤ًَُزُ ٣َِط َََُفَ اهَّللُ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٙٔ َوصَُو یَِحبُٔذ َٟٔشا٧َطُ  ی سِّ

٤ََِٟوارٔزَ  ا٢َ أَبُو بَِْکٕ إٔ٪َّ َصَذا أَِوَرَزنٔی ا َ٘ َٓ  ََٟک 

وک املس دعوی ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع  ےئ اوبرکب ےک اپس اور وہ اینپ زابؿ چنیھک رےہ ےھت رضحت رمع ےن اہک رہھٹو ےشخب اہلل مت 

 اوبرکب دصقی ےن اہک ایس ےن ھجم وک ابتیہ ںیم ڈاال ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو آدیم اکی وک وھچڑے رک اکان وھپیس اور ہن رسوگیش ہن رک ںی

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ڑے رک اکان وھپیس اور ہن رسوگیش ہن رک ںیدو آدیم اکی وک وھچ

     2365    حسیث 

ًَّٟٔي  َبَة ا ِ٘ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ٨ًَِٔس َزارٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ ًُ ًَ ٨ُِت أ٧ََا َو ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ َحاَئ َرُج١ْ یُزٔیُس أَِ٪ ٩ًَِ  َٓ  ٔٚ و بٔاٟشُّ



 

 

ِبٔس  ًَ  ٍَ َِٟيَص ٣َ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َرجُ ی٨َُأجَيطُ َو ًَ ا  ًَ َس َٓ َّٟٔذي یُزٔیُس أَِ٪ ی٨َُأجَيُط  َُيِرُ اٟزَُّج١ٔ ا َُيِرٔي َو َّل آََّخَ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أََحْس 

ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ا َطِيّئا  ًَاُظ اِسَتأَِّٔخَ َّٟٔذي َز ُج١ٔ ا ا٢َ لٔی َوٟرٔلَّ َ٘ َٓ ّة  ٌَ ََ ٨َّا أَِر ُٛ َّي  و٢ُ ََل  َحً ُ٘ ٥َ َي ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

 یَت٨ََاظَی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ َواحٔسٕ 

 علا اہلل نب دانیر ےس رواتی ےہ ےتہک ںیہ ہک ںیم اور علااہلل نب رمع اخدل نب ہبقع ےک  رھ ےک اپس ےھت وج ابزار اسیکھت  اھ علااہلل نب

وساےئ ریمے اور اس صخش ےک وج اکؿ ںیم ےنہک وک آای  اھ اور وکیئ ہن  اھ علااہلل نب  رمع ےس اکؿ ںیم ھچک انہک اچاہ اور علااہلل ےک اسھت

رھپ علااہلل نب رمع ےن ھجم وک اور وچےھت صخش وک اہک ذرا ٹہ اجؤ ویکہکن ںیم ےن  ۓرمع ےن اکی اور صخش وک البای اب مہ اچر آدیم وہ گ

 ہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت اس ےس رسیتے آدیم وک رجن وہات ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس انس ہک آپ یلص ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دو آدیم اکی وک وھچڑے رک اکان وھپیس اور ہن رسوگیش ہن رک ںی

     2366    حسیث 

 َ ََل یَت َٓ ا٢َ إَٔذا ََاَ٪ ثَََلثَْة  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٨َاَظی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ َواحٔسٕ ٩ًَِ 

 رک اکان وھپیس اور رسوگیش ہن علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ہک بج نیت آدیم وہں وت دو لم

 رکںی رسیتے وک وھچڑ رک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔

     2367    حسیث 

َواَ٪  ِٔ ٔذُب ا٣َِزأَتٔی یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ًَِ َػ ِٛ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ أَ٪َّ َرُجَّل  َ٘ َٓ

ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أًَُٔسَصا َ٘ َٓ َٜٔذٔب  ٥َ ََل َخيَِر فٔی اِل ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٠َِيطٔ  َػل ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  َٟ ُٗو٢ُ  َوأَ

٠َِيَک  ًَ ٥َ ََل ُج٨َاَح   َوَس٠َّ



 

 

م ےس رواتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس اہک ںیم اینپ وعرت ےس وھجٹ وبولں آپ ےن 

ی ل
ص

وفص اؿ نب 

یئ و ریخ ںیہن ےہ اور وہ صخش وبال ںیم اینپ وعرت ےس ودعہ رکوں اور اس ےس رفامای وھجٹ وبب ا ااھچ ںیہن ےہ اور اس ںیم ھچک الھب

 وہکں ںیم ریتے ےیل ویں رک دوں اگ ہی انب دوں اگ آپ ےن رفامای اس ںیم ھچک انگہ ںیہن ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔

     2368    حسیث 

َٚ َیِضسٔ  ِس إٔ٪َّ اٟؼِّ َٓ  ٔٚ ِس ٠َِي٥ُِٜ بٔاٟؼِّ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٕ ََاَ٪ َي وز ٌُ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٔلَی ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ِٟبٔرَّ َیِضٔسي إ ِٟبٔرِّ َوا ٔلَی ا ي إ

 ٥ِ ُٛ َِٟح٨َّٔة َوإٔیَّا َٚ  ا ا٢ُ َػَس َ٘ َُّط يُ ٔلَی ا٨َّٟارٔ أَََل َتَزي أ٧َ ُُٔحوَر َیِضٔسي إ ِٟ ُُٔحورٔ َوا ِٟ ٔلَی ا َٜٔذَب َیِضسٔي إ َٓإٔ٪َّ اِل َٜٔذَب  َذَب  َواِل َٛ َوبَزَّ َو

َحزَ  َٓ  َو

 اتبات ےہ اور یکین تنج ںیم ےل اامؾ امکل وک اچنہپ ہک علااہلل نب وعسمد رفامےت ےھت الزؾ اجونں مت چس وبےنل وک ویکہکن چس وبب ا یکین اک راہتس

ں اجیت ےہ اور وچب مت وھجٹ ےس ویکہکن وھجٹ ربایئ اک راہتس اتبات اور ربایئ منہج ںیم ےل اجیت ےہ ایک مت ےن ںیہن انس ولگ ےتہک ںیہ الف

 ےن چس اہک اور کین وہا، وھجٹ وبال اور دباکر وہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔

     2369    حسیث 

 ُٚ ٤َاُ٪ ٔػِس ِ٘ ا٢َ ُٟ َ٘ َٓ  ١َ ـِ َٔ ِٟ َّ بَٔک ٣َا ٧ََزي یُزٔیُسوَ٪ ا ٤َاَ٪ ٣َا ب٠ََ ِ٘ َّطُ ٗٔي١َ ٠ُٟٔ طُ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ َِٟحٔسیٔث َو ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ أََزاُئ اِْل٣ََا٧َةٔ  ا

٨ٔيىٔي ٌِ  َوَتزُِک ٣َا ََل َي

اامؾ امکل وک اچنہپ ہک رضحت امقلؿ ےس یسک ےن وپاھچ ہک مت وک سک وہج ےس اینت زبریگ احلص وہیئ؟ امقلؿ ےن اہک چس وبےنل ےس اامتن 

 داری ےس اور وغل اکؾ وھچڑ دےنی ےس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔



 

 

     2370    حسیث 

٠ِبٔطٔ ٧َُِٜتْة َسِوَزاُئ حَ  َٗ َُٜت فٔی  ِبُس َیِٜٔذُب َوت٨ُِ ٌَ ِٟ و٢ُ ََل َیزَا٢ُ ا ُ٘ ٕ ََاَ٪ َي وز ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ َٗ َّي َيِشَوزَّ  ُيَِٜتَب ً َٓ ٠ِبُطُ ٠َُُّطُ 

ِٟکَاذٔبٔيَن   ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ا

ہ آدیم وھجٹ وبال رکات ےہ ےلہپ اس ےک دؽ ںیم اکی ہتکن ایسہ وہات ےہ رھپ اسرا دؽ ایسہ وہ اجات 

 

س
 م
ہ
علا اہلل نب وعسمد رفامےت ےھت ہک 

 ےہ اہیں کت ہک اہلل ےک اہں وھجوٹں ںیم ھکل ایل اجات ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 چس اور وھجٹ اک ایبؿ ۔

     2371    حسیث 

٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیَُٜوُ٪  ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ ٗٔي١َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِي٥ٕ أ٧َ ِٔ َٟطُ أَیَُٜوُ٪  ٩ًَِ َػ ٘ٔي١َ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َجَبا٧ّا  ا

ا٢َ ََل  َ٘ َٓ ابّا  ذَّ َٛ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ُط أَیَُٜوُ٪ ا َٟ ٘ٔي١َ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ بَدٔيَّل   ا

  اتک ےہ؟ آپ ےن وفصاؿ نب میلس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس یسک ےن وپاھچ ہک ایک ؤمنم وبدا زبدؽ وہ

 رفامای اہں، رھپ وپاھچ ایک ومنم لیخب وہ اتک ےہ؟ آپ ےن رفامای اہں، وپاھچ ایک ومنم وھجاٹ وہ اتک ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ( اور ذواولنیہج ) دوےلغ( اک ایبؿامؽ وک ربابد رک ےن اک )ینعی ارساػ 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امؽ وک ربابد رک ےن اک )ینعی ارساػ اک ایبؿ( اور ذواولنیہج ) دوےلغ( اک ایبؿ

     2372    حسیث 

َّی اهَّللُ ٩ًَِ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔيطٔ  ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل َیزَِضي َل٥ُِٜ ثَََلثّا َوَيِشَدُم َل٥ُِٜ ثَََلثّا أَِٔی َػأٟٕح  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠   

ا َوأَِ٪ َت٨َاَػُحو ٌّ َتٔؼ٤ُوا بَٔحِب١ٔ اهَّللٔ َج٤ٔي ٌِ وا بٔطٔ َطِيّئا َوأَِ٪ َت ُٛ بُُسوُظ َوََل ُتِْشٔ ٌِ ٥ِ َیزَِضي َل٥ُِٜ أَِ٪ َت ُٛ ُظ اهَّللُ أ٣ََِز ا ٩ِ٣َ َوَلَّ

َؤا٢ٔ َويَ  ََِرَة اٟشُّ َٛ ٤َِٟا٢ٔ َو ًََة ا ا٢َ َوإَٔؿا َٗ  ِشَدُم َل٥ُِٜ ٗٔي١َ َو

اوب اصحل ےس رواتی ےہ ) اوہنں ےن اوبرہریہ ےس انس( ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک اہلل وخش وہات ےہ نیت 



 

 

رشکی ہن رکو اس ےک اسھت یسک وک، ڑکپے روہ اہلل یک ریس وک  ابوتں رپ اور انراض وہات ےہ نیت ابوتں رپ، وخش وہات ےہ اس ےس وج مت

ینعی رقآؿ وک( اور بیصن رکو اےنپ مکح وک ینعی کین ابںیت اےس التبؤ اور ربی ابوتں ےس اچبؤ اور انراض وہات ےہ تہب ابںیت رک ےن ےس 

 اور امؽ فلت رک ےن ےس ینعی ےب اج رخچ رکےن ےس اور تہب وساؽ رکےن ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 امؽ وک ربابد رک ےن اک )ینعی ارساػ اک ایبؿ( اور ذواولنیہج ) دوےلغ( اک ایبؿ

     2373    حسیث 

َّی ِتٔی َصُؤََلٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤََلٔئ  ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّٟٔذي َیأ َِٟوِجَضئِن ا ا٢َ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ا٨َّٟأض ذُو ا َٗ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اهَّللُ 

 بَٔوِجطٕ 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک تہب ربا بس آدویمں ںیم ذواولنیہج ےہ وج اکی رگوہ 

  و اہں ایہن یک یس ابت ہہک دے بج دورسے رگوہ ںیم آےئ و اہں اؿ یک ابت ےہک ۔ےک اپس اجےئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنچ آدویمں ےک انگہ یک وہج ےس اسری تقلخ اک ابتہ وہان

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 آدویمں ےک انگہ یک وہج ےس اسری تقلخ اک ابتہ وہاندنچ 

     2374    حسیث 

َِٟت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أ٧ََِض٠ُٔک َوٓٔي٨َا ا َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َّی  ٩ًَِ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أُٟحوَ٪  اٟؼَّ

٠َِيطٔ َو  ًَ َِٟدَبُث اهَّللُ  ََُر ا َٛ ٥ِ إَٔذا  ٌَ  َس٥ََّ٠ َن

رضحت اؾ اوملنینم اؾ ک ہم ےن اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ایک مہ اس وتق یھب ابتہ وہں ےگ بج مہ ںیم کین ولگ 

 وموجد وہں ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اہں بج انگہ تہب وہےن ںیگل۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دنچ آدویمں ےک انگہ یک وہج ےس اسری تقلخ اک ابتہ وہان



 

 

     2375    حسیث 

ا٢ُ إٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َو  َ٘ و٢ُ ََاَ٪ ُي ُ٘ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٨٤َُِِْٟکُ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩َِ  ٩ِٜٔ إَٔذا ١َٔ٤ًُ ا ٔة َوَل َِٟداػَّ َة بَٔذ٧ِٔب ا ا٣َّ ٌَ ِٟ ُب ا ذِّ ٌَ الَی ََل يُ ٌَ َت

ُض٥ِ  وبََة ٠َُُّ ُ٘ ٌُ ِٟ وا ا ُّ٘  ٔجَضاّرا اِسَتَح

رمع نب علاا زیسی ےتہک ےھت ہک اہلل لج الجہل یسک اخص وصخشں ےک انگہ ےک ببس اعؾ ولوگں وک ذعاب ںیم التبم ہن رکے اگ رگم بج 

 یک ابت االعہین یک اجےئ یگ وت بس ذعاب ےک قحتسم وہں ےگ ۔ انگہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ

     2376    حسیث 

و٢ُ َوبَِيىٔي ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ُ٘ ُتطُ َوصَُو َي ٌِ َش٤ٔ َٓ َّي َزَخ١َ َحائّٔلا  طُ َحً ٌَ ِجُت ٣َ أب َوََّخَ َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َوبَِي٨َطُ  ٣َأٟٕک 

٘ٔيَنَّ  َٟتَتَّ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن بَٕذ بَٕذ َواهَّللٔ  أب أ٣َٔيرُ ا َِٟدلَّ َِٟحائٔٔم ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٖٔ ا ب٨َََّک  ٔجَساْر َوصَُو فٔی َجِو ذِّ ٌَ َٟيُ  اهَّلَل أَِو 

اسن نب امکل ےس رواتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک انس اور ںیم اؿ ےک اسھت  اھ آپ اکی ابغ ںیم ےھت اور 

رکے  ریمے اور اؿ ےک درایمؿ اکی دویار احلئ یھت آپ رفامےت ےھت واہ واہ اے اطخب ےک ےٹیب ڈر اہلل ےس، ںیہن وت اہلل ذعاب

 اگ ھجت وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 اہلل ےس ڈرےن اک ایبؿ

     2377    حسیث 

 ٩ًَِ  ٌِ ُت ا٨َّٟاَض َو٣َا َي ِٛ و٢ُ أَِزَر ُ٘ ٕس ََاَ٪ َي أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٤ََّا ی٨َُِوزُ إ ١َ٤َ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأٟک یُزٔیُس بَٔذَٟٔک ا َٗ ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ َحبُوَ٪ بٔا

ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ٠٤َٔطٔ َوََل ی٨َُِوزُ إ ًَ 

 اقمس نب دمحم ےتہک ےھت ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک وہ ابوتں رپ رفہیفی ںیہن وہےت ےھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابدؽ رگ ےنج ےک وتق ایک انہک اچےی

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ابدؽ رگ ےنج ےک وتق ایک انہک اچےی

     2378    حسیث 

ًَِس َتَزَک ا ٍَ اٟزَّ َُّط ََاَ٪ إَٔذا َس٤ٔ ٔ أ٧َ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ًُِس بَٔح٤ِٔسظ ُح اٟزَّ َّٟٔذي يَُشبِّ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ َِٟحٔسیَث َو

ََٟؤًيْس ْٔلَص١ِٔ اِْلَِرٔق َطسٔیْس  و٢ُ إٔ٪َّ َصَذا  ُ٘ تٔطٔ ث٥َُّ َي َٔ َُٜة ٩ِ٣ٔ خٔي ٔ ٤َََِٟلئ  َوا

یک اپیک ایبؿ رکات ےہ اکی  اعرم نب علااہلل نب زریب بج رگج یک آواز ےتنس وت ابت رکان وھچڑ دےتی اور ےتہک ہک اپک ےہ وہ ذات سج

رفہتش وج رقمر ےہ ارب)ابدؽ( رپ ایکس آواز ےہ وج رگج ولعمؾ وہیئ اور ایبؿ رکےت ںیہ رفےتش اپیک اس یک اس ےک ڈر ےس رھپ ےتہک ےھت 

 ہک ہی آواز زنیم ےک رےنہ واولں ےک واےطس تخس ودیع ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رتےک اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رتےک اک ایبؿ

     2379    حسیث 

َّی  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرِزَ٪ أَِ٪ ٩ًَِ  ًَ َّی اهَّللُ  َِّی َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوف اهَّللُ 

َّی اهَّللُ ٨َُِٟط ٣ٔيَراثَُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ َيِشأ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلَی أَِٔی بَِْکٕ اٟؼِّ اَ٪ إ َّٔ ًَ ََِن ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِب ًَ َُٟض٩َّ    َِٟت  ا َ٘ َٓ

ْة  َٗ ُضَو َػَس َٓ ٨َا  ِٛ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟيَص   ًَائَٔظُة أَ

 رضحت اؾ اوملننیم اعہشئ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک ویبیبں ےن دعب آپ یک وافت ےک اچاہ ہک رضحت

امثعؿ وک اوبرکب دصقی ےک اپس ںیجھب اور اانپ رتہک بلط رکںی وت رضحت اعہشئ ےن اہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ںیہن 

 رفامای ہک امہرا وکیئ وارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑ اجںیئ وہ دصہق ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رتےک اک ایبؿ

     2380    حسیث 

َتٔش٥ُ َوَرثًَٔي َز٧َا٧ٔيَر ٣َا تَ  ِ٘ ا٢َ ََل َي َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٔة نَٔشائٔی َو٣َئُو٧َٔة زَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٔ َس َن ٌِ ََ ُت  ِٛ

ْة  َٗ ُضَو َػَس َٓ  ًَا٣ٔلٔی 

اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ریمے دعب ریمے وارث رتہک وک مسقت ہن رکںی ےگ وج 

 ےہںیم وھچڑ اجؤں اینپ ویبیبں یک وخراک ےک اور اعلم ےک رخچ ےک دعب وہ بس دصہق 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 منہج اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 منہج اک ایبؿ

     2381    حسیث 

ا٢َ  َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَّٟٔي یُوُٗٔسوَ٪ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ َسِب ٧َاُر بَىٔي آَز٦َ ا

يَن ُجزِئّا ٕة َؤستِّ ٌَ ٠َِيَضا بٔتِٔش ًَ ٠َِت  ِـّ ُٓ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َٟکَآَٔيّة  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إِٔ٪ ََا٧َِت  َ٘ َٓ 

 ہیلع وآہل وملس ےن ہک آدویمں یک آگ سج وک وہ تاگلےت ںیہ اکی زج ےہ ہرت اوبرہریہ ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل

زجوں ںیم ےس منہج یک آگ اک ) ینعی منہج یک آگ ںیم اس آگ ےس ارتہن ےصح زایدہ نلج اور زیتی ےہ۔ ولوگں ےن اہک ایروسؽ اہلل 

  زایدہ ےہ ۔آگ داین یہ یک اکیف یھت ) الجےن وک( آپ ےن رفامای وہ آگ اس آگ ےس ارتہن ےصح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 منہج اک ایبؿ

     2382    حسیث 

َٟنَٔی أَ   ٔ ٥ِ صَٔذظ ُٛ ٨َارٔ َٛ ا٢َ أَتَُزِو٧ََضا َح٤َِزاَئ  َٗ َّطُ  ُِٓت ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أ٧َ اُر اٟزِّ َ٘ ِٟ ارٔ َوا َ٘ ِٟ  ِسَوزُ ٩ِ٣ٔ ا

ےس یھب زایدہ ایسہ  444اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک ایک مت منہج یک آگ وک رسخ ےتھجمس وہ ےسیج داین یک آگ وہ اقر



 

 

 ےہ اور اقر وک زتف ےتہک ںیہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2383    حسیث 

ِشٕب  َٛ ٕة ٩ِ٣ٔ  َٗ َٚ ََٔؼَس ا٢َ ٩ِ٣َ َتَؼسَّ َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٌٔئس ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َب١ُ اهَّللُ إَٔلَّ كَيِّ  ٩ًَِ َس ِ٘ ٕب َوََل َي

َّي َٓٔؼي٠َُط َحً ُظ أَِو  ٠ُوَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ِّی أََحُس ٤َا یَُزِ َٛ ِّٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ یَُزبِّيَضا  َٛ َضا فٔی  ٌُ ـَ ٤ََّا َي ّبا ََاَ٪ إ٧ٔ َِٟحَب١ٔ  كَيِّ  َتُٜوَ٪ ٣ِٔث١َ ا

ہک وج صخش الحؽ امؽ ےس دصہق دے اور اہلل لج الجہل دعس نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن 

ی ںیم راتھک ےہ اور رپورداگر اس وک رپورش رکات ےہ ےسیج وکیئ

ھل

 

ہ ب

 ںیہن وبقؽ رکات رگم امؽ الحؽ وک وت وہ اس دصےق وک اہلل لج الجہل یک 

 ررے 
ھی ب
 
پ

 ربارب وہ اجات ےہ ۔444مت ںیم ےس اپاتل ےہ اےنپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2384    حسیث 

٤َِٟٔسی٨َةٔ ٣َاَّل ٩ِ٣ٔ ٧َِد١ٕ َوََاَ٪ أَ  َََر أَِنَؼارٓٔيٕ بٔا ِٛ و٢ُ ََاَ٪ أَبُو ك٠ََِحَة أَ ُ٘ َِٟيطٔ بَيِرَُحاَئ ٩ًَِ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٔ َحبَّ أ٣ََِوأٟطٔ إ

ُب ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٥َ یَِسُخ٠َُضا َوَيِْشَ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٤َِِٟشحٔٔس َوََاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ب٠ََٔة ا ِ٘ ا٢َ أ٧ََْص َوََا٧َِت ٣ُِشَت َٗ إئ ٓٔيَضا كَيِّٕب 

ِٟبٔرَّ  ٩َِٟ َت٨َاُٟوا ا ٔ اِْلَیُة  َِٟت َصٔذظ ٔ ا أ٧ُِز َّ٤٠َ ا٢َ یَا  َٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٦َ أَبُو ك٠ََِحَة إ َٗ ا تُٔحبُّوَ٪  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّي ت٨ُِ َحً

ا تُٔحبُّوَ٪ َوإٔ٪َّ  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّي ت٨ُِ ِٟبٔرَّ َحً ٩َِٟ َت٨َاُٟوا ا و٢ُ  ُ٘ الَی َي ٌَ ْة  أَحَ َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ اهَّللَ َتَباَرَک َوَت َٗ ََّضا َػَس ٔلَیَّ بَيِرَُحاَئ َوإ٧ٔ بَّ أ٣ََِوالٔی إ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َضا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َحِيُث ٔطئَِت  ٌِ ـَ َٓ َصا ٨ًَِٔس اهَّللٔ  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِذ َذَٟٔک  ِهَّلِل أَِرُجو بٔزََّصا َوذَُِّخَ ًَ َّی اهَّللُ  َػل

َٔک ٣َا٢ْ َر  ١ُ یَا٣َا٢ْ َرابْٔح ذَٟ ٌَ ِٓ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة أَ َ٘ َٓ بٔيَن  ٠ََضا فٔی اِْلَِْقَ ٌَ ِّی أََري أَِ٪ َتِح ٔن ٠َُِٗت ٓٔيطٔ َوإ ُت ٣َا  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َرُسو٢َ  ابْٔح َو

طٔ  ِّ٤ًَ ارٔبٔطٔ َوبَىٔي  َٗ َش٤ََضا أَبُو ك٠ََِحَة فٔی أَ َ٘ َٓ  اهَّللٔ 



 

 

امدلار ےھت دمےنی ںیم ینعی وجھکر ےک درتخ بس ےس زایدہ اؿ ےک اپس اسن نب امکل ےتہک ےھت ہک اوب ہحلط بس ااصنرویں ےس زایدہ 

ےھت اور بس امولں ںیم اؿ وک اکی ابغ تہب دنسپ  اھ سج وک ریب احء ےتہک ےھت اور وہ دجسم وبنی ےک اسےنم  اھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ت اسن رفامےت ںیہ ہک بج ہی آتی ارتی "نل انتولا اربل وآہل وملس اس ںیم اجای رکےت ےھت اور واہں اک اصػ اپین ایپ رکےت ےھت، رضح

 و ؿ" ینعی مت یکین وک ہن وچنہپ ےگ بج کت ہک مت رخچ ہن رکو ےگ اس امؽ ںیم ےس سج وک مت اچےتہ وہ وت اوب ہحلط روسؽ 
خی

 

پ

و ا امم 
فق

 

ی

 

ت

یتح 

ملس ایک آپ ےن اراشد رفامای ےہ نل انتولا اربل یتح اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس آےئ اور اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل و

 و ؿ اور ےھجم اےنپ بس امولں ںیم ریب احء دنسپ ےہ وہ دصہق ےہ اہلل یک راہ ںیم اہلل ےس اس یک  رتہی اور زجاء اچاتہ وہں
خی

 

پ

و ا امم 
فق

 

ی

 

ت

اور  

اال ےہ ای ڑبے عفن واال ےہ اور ںیم نس اکچ وہں وج مت ےن وہ ریب احء ذریخہ ےہ اہلل ےک اپس آپ ےن رفامای واہ واہ ہی امؽ وت ڑبا افر الےن و

اس امؽ ےک ابرے ںیم اہک ےہ ریمے زندکی مت اس امؽ وک اےنپ زعسیوں ںیم ابٹن دو اوب ہحلط ےن اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل 

 وملس ابٹن دوں رھپ اوب ہحلط ےن اس وک ےک می رکدای اےنپ زعسیں اور اچچ ےک وٹیبں ںیم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2385    حسیث 

 ًِ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ًَلَی ََفَٕض ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائ١َٔ َوإِٔ٪ َجاَئ   ُلوا اٟشَّ

 زدی نب املس ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک دو واسلئ وک ارگہچ آےئ وہ وھگڑے رپ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ابوب ےک ایبؿ ںیماتکب فلتخم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2386    حسیث 

َّضَ  تٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسَّ اذٕ اِْلَِطَضلٔیِّ اِْلَِنَؼارٔيِّ  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔي ٣َأٟک  َّی و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ا 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ا اهَّللُ  ّٗ ََ َطاةٕ ٣َُِحَ ا ِو َُکَ َٟ ٩َّ أَِ٪ تُِضٔسَي َٟٔحاَرتَٔضا َو ُٛ ٪َّ إِٔحَسا ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت ََل َتِحٔقَ  نَٔشاَئ ا

ی ااصنری ےس رواتی ےہ ہک ایکن دادی رفامیت ںیھت ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

ہ ل

 

ش

 امکل ، زدی نب املس، رمعو نب اعمذ ا

 روت ! ہن ریقح رکے وکیئ مت ںیم ےس یسک اسمہیئ اینپ وک ارگہچ وہ اکی رھک ےجیھب رکبی اک الج وہا ۔ےن ہک اے املسمؿ وع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2387    حسیث 

َِٟيَص فٔی بَ  ََٟضا َوؤَی َػائ٤َْٔة َو َ ٜٔي٨ّا َسأ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ٣ِٔش ًَ َّی اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟت ٤َِٟٔوََلةٕ ٩ًَِ  ا َ٘ َٓ  ْٕ ِيتَٔضا إَٔلَّ َرُٔي

َِٟت أَ  ا َ٘ َٓ ٠َِيطٔ  ًَ ی٩َ  ْٔطٔ ِٔ َٟٔک ٣َا ُت َِٟيَص  َِٟت  ا َ٘ َٓ ًِٔليطٔ إٔیَّاُظ  َضا أَ ٨َا أَص١ُِ َٟ َٟ ا أ٣ََِشِي٨َا أَصَِسي  َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ًِٔليطٔ إٔیَّاُظ 

َِٟت َُلٔی ٣ٔ  ا َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَائَٔظُة أ٦ُُّ ا ًَِتىٔي  َس َٓ ٨ََضا  َٔ َٛ ٨ََٟا َطاّة َو ٔػٔک بَِيٕت أَِو إِٔنَشاْ٪ ٣َا ََاَ٪ یُِضسٔي   ٩ِ صََذا َصَذا َخيِْر ٩ِ٣ٔ ُْقِ

 ریض اہلل اہنع ےک اپس اکی ریقف آای اماتگن وہا اور آپ روزہ دار ںیھت اور  رھ ںیم ھچک ہن  اھ وساےئ اکی رویٹ ےک، آپ رضحت اعہشئ

ےن اینپ ولڈنی ےس اہک ہی رویٹ ریقف وک ددیے وہ وبیل آپ ےک ااطفر ےک ےئل ھچک ںیہن ےہ آپ ےن اہک ددیے ولڈنی ےن وہ رویٹ ریقف 

 رھ ےس ہصح آای رکبی اک وگتش اکپ وہا رضحت اعہشئ ےن ولڈنی وک الب رک اہک اھک ہی ریتی رویٹ ےس  رتہ  ہک وحاےل رکدی اشؾ وک اکی

 ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 دصےق یک تلیضف اک ایبؿ

     2388    حسیث 

 ٔ َِٟت ْٔل ا َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوبَيَِن یََسیَِضا ٨ًَْٔب  ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا  ٥َ ٌَ ٜٔي٨ّا اِسَتِل ىٔي أَ٪َّ ٣ِٔش َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ًِٔلطٔ ٩ًَِ ٣َأٟک  َ أ َٓ ّة  ِنَشإ٪ ُخِذ َحبَّ

٥ِ تَ  َٛ َحُب  ٌِ ًَائَٔظُة أََت َِٟت  ا َ٘ َٓ َحُب  ٌِ ِيَضا َوَي َٟ ٔ ١َ ی٨َُِوزُ إ ٌَ َح َٓ ٕ إٔیَّاَصا  ة ا٢ٔ َذرَّ َ٘ َِٟحبَّٔة ٩ِ٣ٔ ٣ِٔث ٔ ا  َزي فٔی َصٔذظ

اامؾ امکل ےن اہک ہک اکی نیکسم ےن وساؽ ایک رضحت اعہشئ ےس اور اؿ ےک اسےنم اوگنر رےھک ےھت اوہنں ےن اکی آدیم ےس اہک اکی 

ں ےک ربارب ےہ اور اکی ذرے اک داان اوگنر اک ااھٹ رک اس وک دے وہ صخش بجعت ےس دےنھکی اگل رضحت اعہشئ ےن اہک اکی داہن یئک ذرو

 وثاب یھب اض عئ ہن وہاگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ



 

 

     2389    حسیث 

ٌٔيسٕ  ًَِلاص٥ُِ ث٥َُّ َس  ٩ًَِ أَِٔی َس َ أ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اهَّللُ  ُِٟدِسرٔيِّ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َسأَُٟوا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِلاص٥ُِ ا َ أ َٓ أَُٟوُظ 

٥ُِٜ٨ًَِ َو٩ِ٣َ يَ  ُظ  ٩ِ٠ََٓ أَزََّّٔخَ  ٕ ا٢َ ٣َا یَُٜوُ٪ ٨ًِٔٔسي ٩ِ٣ٔ َخيِر َٗ َٔٔس ٣َا ٨ًَِٔسُظ ث٥َُّ  َّي َن ٨ٔطٔ َحً ِِ ٩ٔ ُي ِِ ُط اهَّللُ َو٩ِ٣َ َيِشَت َّٔ ٌٔ ِٕ يُ ٔٔ ٌِ ِشَت

 ٔ بِر ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًََلاّئ صَُو َخيِْر َوأَِوَس ًِٔلَي أََحْس  ُ ِّرُِظ اهَّللُ َو٣َا أ َّرِ ُيَؼب  اهَّللُ َو٩ِ٣َ یََتَؼب

 وملس ےن اؿ وک دای رھپ اوہنں ےن اوب دیعس دخری ےس رواتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن روسؽ اہلل ےس وساؽ ایک، آپ یلص اہلل ہیلع وآہل

وساؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رھپ دای اہیں کت ہک وج ھچک آپ ےک اپس  اھ امتؾ وہ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن 

وکس اچبےئ اگ اور وج انقتع رفامای ہک ریمے اپس اہجں کت امؽ وہاگ ںیم مت ےس درغی ہن رکوں اگ نکیل وج وساؽ ےس ےچب اگ وت اہلل یھب ا

ں رک ےک اینپ وترگنی اظرہ رکے اگ وت اہلل اس وک ینغ رک دے اگ اور وج ربص رکے اگ اہلل اوکس ربص یک وتقیف دے اگ اور وکیئ تمعن وج ولوگ

 وک دی آ ی ےہ ربص ےس زایدہ  رتہ اور اشکدہ ںیہن ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     2390    حسیث 

ٔ َوصُوَ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ا٢َ َوصَُو  َٗ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ةَ  ٩ًَِ  َٗ َس ٩ِ  یَِذَُکُ اٟؼَّ ًَ  َٕ ُّٔ ٌَ َواٟتَّ

لَی ؤَی اٟشَّ  ِٔ ُة َواٟشُّ َ٘ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ٠َِيا ؤَی ا ٌُ ِٟ َِٟيُس ا لَی َوا ِٔ َِٟئس اٟشُّ ٠َِيا َخيِْر ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ َِٟيُس ا َٟةٔ ا َ ٤َِِٟشأ  ائ٠َٔةُ ا

رکےت دصےق اک اور  علا اہلل نب رمع ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اور آپ اس وتق ربنم رپ ذرک

 وساؽ ےس ےنچب اک اورپ واال اہھت  رتہ ےہ ےچین واےل اہھت ےس اور اورپ واال رخچ رکویناال ےہ اور ےچین واال امےنگن واال ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیماتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ  :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     2391    حسیث 

 ٌَ أب َٔ َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٥َ أَِرَس١َ إ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٟط َرُسو٢ُ ٩ًَِ  ا٢َ  َ٘ َٓ زَُّظ ٤ًَُزُ  َلإئ ََفَ

 ٔ ٟ ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  َِٟيَص أَِخبَرَِت٨َا أَ٪َّ َخيِّرا ْٔلََحٔس٧َا أَِ٪ ََل َیأُِخَذ ٩ِ٣ٔ أََحٕس َطيِ اهَّللٔ َػل ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَ َ٘ َٓ ّئا ٥َ َرَزِزَتُط 



 

 

 ٣َ ٔ ا ٣َا ََاَ٪ ٩ِ٣ٔ َُيِر أ٣ََّ َٓ ٔة  َٟ َ ٤َِِٟشأ ٩ًَِ ا َٔک  ٤ََّا ذَٟ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َُٜط اهَّللُ ِش َٓ ُٗ ْٚ یَزُِز ٤ََّا صَُو رِٔز إ٧ٔ َٓ ٕة  َٟ َ أ

ٔ ََل أَِسأ٢َُ أََحّسا َطِيّئا َوََل َیأِتٔيىٔي َطِيْئ ٩ِ٣ٔ َُ  ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن أب أ٣ََا َوا َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٟٕة إَٔلَّ أََخِذتُطُ َٓ َ ٔ ٣َِشأ  يِر

 ہیلع وآہل وملس ےن رضحت رمع ےک اپس ھچک امؽ اجیھب رضحت رمع ےن اس وک ریھپ دای اطعر نب اسیر ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 وپاھچ مت ےن ویکں ریھپ دای رضحت رمع ےن اہک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس آپ ےن رفامای ےک  رتہ وہ صخش ےہ وج یسک ےس ھچک ہن

بلطم ہی ےہ ہک امگن رک ھچک ہن ےل اور وج نب امےگن ےلم وہ اہلل اک دای وہا ےہ  ےل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای اس اک

رضحت رمع ےن اہک مسق اس ذات یک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اب یسک ےس ھچک ہن اموگنں اگ اور وج نب امےگن ریمے اپس 

 آےئ اگ اس وک ولاگن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     2392    حسیث 

ٔ َْلَِ٪ یَأُِخَذ  ٔسي بَٔيسٔظ ِٔ َّٟٔذي َن ا٢َ َوا َٗ  ٥َ ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ٥ِ حَ ٩ًَِ أَِٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ ٔ  أََحُس ًَلَی َهِضزٔظ َيِحَتٔلَب  َٓ ِب٠َُط 

طُ  ٌَ ًَِلاُظ أَِو ٨َ٣َ ُط أَ َٟ َ َيِشأ َٓ ٠ٔطٔ  ـِ َٓ ًَِلاُظ اهَّللُ ٩ِ٣ٔ  ِتَٔی َرُجَّل أَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأ  َخيِْر 

ھت ںیم ریمی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن ہک مسق ےہ اس یک سج ےک اہ

اجؿ ےہ ارگ اکی مت ںیم ےس اینپ ریس ںیم ڑکلی اک اھٹگ ابدنھ رک اینپ ےھٹپ رپ الدے وت وہ  رتہ ےہ اس ےس ہک وہ اےس صخش ےک اپس 

 آےئ سج وک اہلل ےن امؽ دای ےہ اور اس ےس امےگن وہ دے ای ہن دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     2393    حسیث 

ٔلَی  ا٢َ لٔی أَصِلٔی اذَِصِب إ َ٘ َٓ ٔس  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ُِٟت أ٧ََا َوأَصِلٔی بَٔب٘ٔي ا٢َ ٧َزَ َٗ َُّط  َّی اهَّلل٩ًَُِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي أََسٕس أ٧َ ٠َِيطٔ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓذَصِبُت إ وَ٪ ٩ِ٣ٔ َحاَجتٔض٥ِٔ  ٠ُوا یَِذَُکُ ٌَ ٨ََٟا َطِيّئا ٧َأ٠َُُُِط َوَج ُِٟط  َ اِسأ َٓ  ٥َ َوَجِسُت َوَس٠َّ َٓ ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اهَّللُ 

٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠ يَ  َّی اهَّللُ  و٢ُ ٨ًَِٔسُظ َرُجَّل َيِشأَُُٟط َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ْب َوصَُو َي ـَ ِِ ٨ِطُ َوصَُو ٣ُ ًَ َّی اٟزَُّج١ُ  َتَول َٓ ًِٔليَک  ُ و٢ُ ََل أَٔجُس ٣َا أ ُ٘



 

 

ًَلَیَّ  ُب  ـَ ِِ َي َٟ َُّط  ٠َِيطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلي ٩ِ٣َ ٔطئَِت  ٌِ ُت َٟ ََّک  ٤ِزٔي إ٧ٔ ٌَ ًِٔليطٔ ٩ِ٣َ َسأ٢ََ َٟ ُ  أَِ٪ ََل أَٔجَس ٣َا أ

 ُ ٨ََٟا َخيِْر ٩ِ٣ٔ أ َحْة  ِ٘ ٠َ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ اِْلََسٔسيُّ  َٗ ا  ّٓ َِٟحا ٔ ِس َسأ٢ََ إ َ٘ َٓ ًَِسَُٟضا  ْة أَِو  َُٟط أُوٗٔيَّ ُة ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو ا٢َ ٣َأٟک َواِْلُوٗٔيَّ َٗ ٕة  وٗٔيَّ

ًَلَی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػ  ٔس٦َ  ُ٘ َٓ ِٟطُ  َ ٥َِٟ أَِسأ ُت َو ٌِ َج ا٢َ ََفَ َٗ وَ٪ زِٔرَص٤ّا  ٌُ ََ َش٥َ أَِر َ٘ َٓ ٕ َوَزبٔيٕب  ٌٔير َس َذَٟٔک ََٔظ ٌِ ََ  ٥َ ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ل

ًَزَّ َوَج١َّ  َّي أ٨ََُِا٧َا اهَّللُ  ٨َا ٨ِ٣ٔطُ َحً َٟ 

اکی صخش ےس رواتی ےہ ہک وج ینب ادس ںیم ےس  اھ ہک ںیم اور ریمے  رھ ےک ولگ عیقب ارغلدق ںیم ارتے ریمی یب یب ےن اہک روسؽ 

 ہیلع وآہل وملس ےک اپس اج اور اھکےن ےک ےیل آپ ےس ھچک امےگن اور اینپ اتحمیج ایبؿ رک وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اہلل یلص اہلل

وآہل وملس ہک اپس ایگ اور داھکی ہک اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس وساؽ رک راہ ےہ اور آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس رفامےت 

ںیہن ےہ وج ںیم ھجت وک دوں وہ صخش ےصغ ںیم ھٹیپ ومڑ رک الچ اور اتہک اجات  اھ مسق اینپ رمع یک مت ایس وک دےتی وہ سج وک ںیہ ہک ریمے اپس 

اچےتہ وہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک دوھکی وہ ےصغ وہات ےہ اس ابت رپ ہک ریمے اپس ںیہن ےہ وج ںیم اس وک دوں 

وساؽ رکے اور اس ےک اپس اچسیل درمہ وہں ای اانت امؽ وہ وت اس ےن ٹلپ رک وساؽ ایک ںیم ےن اہک اکی اوٹن وج صخش مت ںیم ےس 

مہ وک  رتہ ےہ اچسیل درمہ ےس رھپ ںیم ولٹ آای اور ںیم ےن رضحت یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس ھچک وساؽ ںیہن ایک دعب اس ےک 

اور کشخ اوگنر آےئ آپ ےن مہ وک یھب اس ںیم ےس ہصح دای اہیں کت ہک اہلل ےن ینغ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک اپس وج

 رک دای مہ وک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب اک ایبؿ

     2394    حسیث 

 ًَ ٔ  َ ًَِبّسا ْة ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َو٣َا َزاَز اهَّللُ  َٗ َؼِت َػَس َ٘ و٢ُ ٣َا َن ُ٘ ُط َي ٌَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ٩ِ ا ٕ إَٔلَّ ًٔزًا َو٣َا َتَواَؿ و ِٔ ٌَ

ُط اهَّللُ  ٌَ َٓ ِبْس إَٔلَّ َر ًَ 

ؿ ںیہن وہا اور وج دنبہ اعمػ رکات راتہ ےہ اس یک زعت زایدہ وہیت العء نب علا ارلنمح اتہک ےہ ہک دصہق دےنی ےس امؽ ںیم یمک و اصقن

 ےہ اور وج وتاعض رکات ےہ وت اہلل اعتیل اس اک رہبت اور دنلب رک داتی ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دصہق رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

 ب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیماتک :   ابب

 دصہق رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     2395    حسیث 

ُة ْٔل٢ٔ ٣ُحَ  َٗ َس ا٢َ ََل َتٔح١ُّ اٟؼَّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ٤ََّا ؤَی أَِوَساُر ا٨َّٟاضٔ ٩ًَِ ٣َأٟک أ٧َ ٕس إ٧ٔ َّ٤ 

چ ا  ہک ر
 
ہ

 

ت ب

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک درتس ںیہن ےہ دصہق دمحم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک آؽ وک ویکہکن اامؾ امکل وک 

 ہی لیم ےہ ولوگں اک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ہق رکموہ ےہ اس اک ایبؿدص

     2396    حسیث 

ًَِبسٔ  ١َ٤َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔي  ٌِ ٥َ اِسَت ٠َِيطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا ٩ًَِ أَِٔی بَِْکٕ  َّ٤٠َ َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ اِْلَِطَض١ٔ 

َب َر  ـٔ َِ َٓ ٔة  َٗ َس ُط إٔبَّٔل ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٟ َ ٔس٦َ َسأ ُٖ بٔطٔ َٗ َز ٌِ ا يُ ُب فٔی َوِجضٔطٔ َوََاَ٪ ٤٣َّٔ ـَ َِ ِٟ َٖ ا َّي ُُعٔ ٥َ َحً ٠ًََِيطٔ َوَس٠َّ َّی اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٔ إ َٓ ُط  َٟ ََٟيِشأَُٟىٔي ٣َا ََل َيِؼ٠ُُح لٔی َوََل  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ًَِي٨َاُظ ث٥َُّ  ُب فٔی َوِجضٔطٔ أَِ٪ َتِح٤َزَّ  ـَ َِ ِٟ ُتُط ََکٔ ا ٌِ ٍَ َوإِٔ٪ ِ٪ ٨َ٣َ ٨ِ٤َ ِٟ صُِت ا

ا٢َ اٟزَُّج١ُ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََل أَِسأََُٟک ٨ِ٣َٔضا َطِيئّ  َ٘ َٓ َٟطُ  ًَِلِيُتطُ ٣َا ََل َيِؼ٠ُُح لٔی َوََل  ًَِلِيُتُط أَ  ا أَبَّساأَ

 ایک ینب علا ا لہ ںیم ےس اوب رکب نب دمحم ، رمعو نب زحؾ ےس رواتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اکی صخش وک اعلم

دصہق ےنیل رپ بج ولٹ رک آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےس دصےق اک اوٹن اماگن )اینپ افرت ےک وسا( آپ ےصغ وہےئ 

ین ہی یھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک رہچہ ابمرک رپ ہصغ ولعمؾ وہا اور آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک ےصغ یک اشن

ہک آںیھکن آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک رسخ وہ اجںیت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ضعب آدیم امےتگن ںیہ ھجم ےس 

یک تعیبط وج القئ ںیہن داتی اس وک ہن ھجم وک ارگ ںیم ہن دوں وت ےھجم یھب ربا ولعمؾ وہات ےہ ) ویکہکن( اخسوت آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس 

یقلخ یھت اور وج اےس دوں وت وہ زیچ داتی وہں وج اس وک دینی درتس ںیہن وہ صخش وبال ایروسؽ اہلل اب ںیم وکیئ زیچ اس ںیم ےس ہن 

 اموگنں اگ ۔
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 ایبؿ ںیم اتکب فلتخم ابوب ےک :   ابب

 دصہق رکموہ ےہ اس اک ایبؿ

     2397    حسیث 

 َ٤ِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔير ََ ًَلَی  ٥ٔ اِز٠ُِٟىٔي  َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اِْلَِر ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔيطٔ أ٧َ ٠ًََِيطٔ أ٣َٔيرَ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َلایَا أَِسَتِح١ُٔ٤ 

٥ِ َج٤ََّل ٣ٔ  ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ََٟک ٣َا ا ٕ َحآرٕ ََُش١َ  ٥ٔ أَتُٔحبُّ أَ٪َّ َرُجَّل بَاز٧ّٔا فٔی َیِو٦ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اِْلَِر ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس ٩ِ اٟؼَّ

و٢ُ لٔی ٣ٔ  ُ٘ ََٟک أََت َٔفُ اهَّللُ  ِِ ٠ُُِٗت َي ِبُت َو ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ بَِتُط  َْشٔ َٓ طُ  َٛ ًَِلا ِيطٔ ث٥َُّ أَ َِ ِٓ ٔ َوُر ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ِث١َ َصَذ َتِحَت إَٔزارٔظ ا٢َ  َ٘ َٓ ا 

٨ًَُِض٥ِ  ٔش٠ُو٧ََضا  ِِ ُة أَِوَساُر ا٨َّٟأض َي َٗ َس ٤ََّا اٟؼَّ ٥ٔ إ٧ٔ َٗ  اِْلَِر

املس دعوی ےس علااہلل نب ارمق ےن اہک ہک ےھجم اکی اوٹن اتبدے وساری اک ںیم اس وک رضحت رمع ےس ہہک رک اینپ وساری ےک ےیل 

ےہ دصےق اک علااہلل نب ارمق ےن اہک ںیہمت ہی دنسپ ےہ ہک اکی وماٹ صخش رگیم ےک دونں  ےل ولں اگ ںیم ےن اہک ااھچ اکی اوٹن

ںیم اینپ رشاگمہ اور ڈچ ےس دوھ رک ںیھمت وہ اپین دے اور وت اس وک یپ ےل، املس ےتہک ںیہ ہک ےھجم ہصغ آایگ اور ںیم ےن اہک ہک اہلل 

 مق ےن اہک ہک دصہق یھب ولوگں اک لیم ےہ اور اؿ اک دوھؿ ےہںیہمت ےشخب مت ھجم ےس ایسی ابت ےتہک وہ علااہلل نب ار
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 ملع احلص رک ےن اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ملع احلص رک ےن اک ایبؿ

     2398    حسیث 

 َ٤ ِ٘ إٔ٪َّ اهَّللَ یُِحٌٔي ٩ًَِ ُٟ َٓ بَتَِيَک  ِٛ ٤َ٠َاَئ َوَزاح٤ُِٔض٥ِ بٔزُ ٌُ ِٟ ا٢َ یَا بُىَيَّ َجأِٟص ا َ٘ َٓ ٜٔي٥َ أَِوَصي اب٨َِطُ  َِٟح ِٟٔح٤َِٜةٔ اَ٪ ا ٠ُوَب ب٨ُٔورٔ ا ُ٘ ِٟ ا

٤َائٔ  ٤َِِٟيَتَة بَٔواب١ٔٔ اٟشَّ ٤َا یُِحٌٔي اهَّللُ اِْلَِرَق ا َٛ 

)رمےت وتق اس ےٹیب اک انؾ وکش  اھ ای امس( ہک اے ریمے ےٹیب اعوملں ےک اپس اھٹیب رک اور رضحت امقلؿ رفامےت ےھت اےنپ ےٹیب ےس 

اےنپ ےنٹھگ اؿ ےس المدے ویکہکن اہلل لج الجہل الجات )آابد رکات( ےہ دولں وک تمکح ےک ونر ےس ےسیج الجات )آابد رکات( ےہ رمی وہیئ 

 زنیم وک ابرش ےس۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ولظمؾ یک دب داع ےس ےنچب اک ایبؿ

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ولظمؾ یک دب داع ےس ےنچب اک ایبؿ

     2399    حسیث 

 ١َ٤َ ٌِ أب اِسَت َِٟدلَّ ٩ًَِ أَبٔيطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ یَا صُىَيُّ اِؿ٥ِ٤ُ َج٨َاَحَک ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َ٘ َٓ ِٟٔحَم  ًَلَی ا ُط یُِسعَی ص٨ًَُيا  َٟ ٣َِولّی 

ی٤َِٔة َوَربَّ ا َ ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ ٣َُحابَْة َوأَِزخ١ِٔ َربَّ اْٟصُّ ًَِوَة ا إٔ٪َّ َز َٓ ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ  َوَة ا ًِ ٙٔ َز اَ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟأض َواتَّ َّٔ ًَ ٥َ اب٩ِٔ  ٌَ ٨َِي٤َةٔ َوإٔیَّاَي َوَن ُِ ِٟ

َٕ َو٧َِد١ٕ َوإٔ٪َّ َربَّ ا ٔلَی َزِر ٤َِٟٔسی٨َٔة إ ٔلَی ا أ٪ إ ٌَ َُّض٤َا إِٔ٪ َتِض٠ِٔک ٣َأطَيُتُض٤َا َیزِٔج إ٧ٔ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ٨َِي٤َٔة إِٔ٪ َتِض٠ِٔک َواب٩ِٔ  ُِ ِٟ ی٤َِٔة َوا َ ْٟصُّ

٤ُِٟؤِ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن یَا أ٣َٔيَر ا و٢ُ یَا أ٣َٔيَر ا ُ٘ َي َٓ ًَلَیَّ ٣َأطَيُتطُ َیأِتٔىٔي بٔب٨َٔيطٔ  ُ أَِيَْسُ  ََ َ ِٟک ٤َِٟاُئ َوا ا َٓ ََٟک  ُض٥ِ أ٧ََا ََل أَبَا  ُٛ ََٓتارٔ ٨٣ٔٔيَن أَ

َٟبََٔلزُص٥ُِ َو٣َٔياصُُض٥ِ  ََّضا  ِس َه٤ِ٠َُتُض٥ِ إ٧ٔ َٗ ِّی  َٟيََرِوَ٪ أَن َُّض٥ِ  ٚٔ َوای٥ُِ اهَّللٔ إ٧ٔ َِٟورٔ َصٔب َوا ٔة َوأَِس  ٩ِ٣ٔ اٟذَّ َِٟحاص٠ٔٔيَّ ٠َِيَضا فٔی ا ًَ اَت٠ُوا  ٤ُ٠َوا َٗ

٠َِيطٔ فٔی َسبٔي١ٔ اهَّللٔ ٣َا َح٤َ  ًَ َّٟٔذي أَِح١ُٔ٤  ٤َِٟا٢ُ ا ِوََل ا َٟ  ٔ ٔسي بَٔئسظ ِٔ َّٟٔذي َن ٠َِيَضا فٔی اِْلِٔسََل٦ٔ َوا ٠َِيض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ بََٔلزٔص٥ِٔ ٔطبِّراًَ ًَ  ِيُت 

  اھ اعلم رقمر ایک  یم رپ ) یم وہ ااحہط ےہ املس دعوی ےس رواتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ومیل وک سج اک انؾ ینہ

اہجں دصےق ےک اجونر عمج وہےت ںیہ( اور اہک ہک اے ینہ اانپ ابزو روےک رہ ولوگں ےس، ملظ تم رک ویکہکن ولظمؾ یک داع رضور وبقؽ 

ا ؿ اور  وہیت ےہ اور سج ےک اپس سیت اوٹن ںیہ ای اچسیل رکبایں اؿ وک رچاےن ےس تم روک اور اچب رہ امثعؿ معن

 

ض
غ
نب 

علاارلنمح نب وعػ ےک اجونروں رپ راعتی رک ےن ےس ویکہکن ارگ اؿ ےک اجونر ابتہ وہ اجںیئ ےگ وت وہ اےنپ اباغت اور ویتھکں ںیم 

ےلچ آںیئ ےگ اور سیت اوٹن واال اور اچسیل واال ارگ ابتہ وہ اجےئ اگ وت وہ اینپ اوالد وک ےل رک ریمے اپس آےئ اگ اور ےہک اگ اے 

  رھپ ایک ںیم اؿ وک وھچڑ دوں اگ اؿ یک ربخ ریگی ہن رکوں اگ، ریتا ابپ ہن وہ )ہی اکی دب داع ےہ رعب اریم

 

اوملنینم اے اریماوملنم

ہ ےک احمورے ںیم( اپین اور اھگس دانی آاسؿ ےہ ھجم رپ وسان اچدنی دےنی ےس مسق اہلل یک وہ اجاتن ےہ ہک ںیم ےن اؿ رپ ملظ ایک احالہکن و

ےہ اور ایہن اک اپین ےہ، سج رپ ڑلے زامہن اجتیلہ ںیم رھپ املسمؿ وہےئ ایس زنیم اور اپین رپ ، مسق دخا یک ارگ ہی دصہق  اؿ یک زنیم

 راہ ںیم وت اؿ یک زنیم ےس اکی ابتشل رھب یھب ہن اتیل ۔ ےک اجونر ہن وہےت وج ایہن ےک اکؾ ںیم آےت ںیہ دخا یک
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 یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک انومں اک ایبؿ



 

 

 اتکب فلتخم ابوب ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےک انومں اک ایبؿ

     2400    حسیث 

٥ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػ  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٤َِٟاؤی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ْس َوأ٧ََا أَِح٤َُس َوأ٧ََا ا ا٢َ لٔی َخ٤َِشُة أَِس٤َإئ أ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ٠ًََِيطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اهَّللُ  ل

اُٗٔب  ٌَ ِٟ َسمٔی َوأ٧ََا ا َٗ ًَلَی  َّٟٔذي یُِحَْشُ ا٨َّٟاُض  َِٟحأَشُ ا َّٟٔذي ی٤َُِحو اهَّللُ َِٔی اِلَُِٜفَ َوأ٧ََا ا  ا

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای ہک ریمے اپچن انؾ ںیہ، دمحم )تہب رسااہ وہا( ادمح دمحم نب ریبج نب معطم ےس رو

)بس ولخماقت ےس زایدہ رعتفی ےک القئ( امیح )رفک وک اٹمےن واال( ریمے اہھت ےس اہلل رفک وک اٹمےئ اگ اور احرش بس اک رشح ریمے 

 دقؾ رپ وہاگ، )اپوچناں( اعبق ےہ
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